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Kronika Parafialna została założona w roku 1975 i już w ciągu 4 lat 

zapełniła 200 stronic tomu I.  

Tom II rozpoczyna się od Nowego Roku  1980. Znajduje w nim miejsce 

każde ważniejsze zdarzenie godne pamięci zachodzące w parafii lub też mające 

jakiś choćby uboczny wpływ na życie parafialne.   

W dalszym ciągu nie zabraknie licznych fotografii, które obrazują 

aktualne zdarzenia, a zarazem są cennymi dokumentami przeszłości. 

Prowadzenie Kroniki wymaga sporo czasu i pracy, ale ten trud ma swoją 

wartość dla historii, przyszłość zaś oceni go. 

 

 

W Imię Boże ! 

 
 

 

 

Nowy Rok 1980. Niby taki sam dzień, jak każdy inny, a jednak jakież 

ogromne jego znaczenie, ileż daje do myślenia, budzi nadziei, gdy przekłada się 

kartkę kalendarza już nie poszczególnego dnia, ale całego roku 

w dniu tym poważnie patrzy się w przyszłość- co też nam przyniesie? 

Tego dnia rozważa się plany, pragnienie i marzenia, z nadzieją realizacji. Ale 

urzeczywistnienie planów w dużej mierze zależy od nas samych, na ile włożymy 

trudu i wytrwałości w działaniu, z pomocą łaski Bożej uproszonej w modlitwie. 

Te myśli staram się rozwinąć w kazaniu i przekazać w życzeniach. 

w niedzielę 13 stycznia swoim zwyczajem omówiłem sprawy materialne 

parafii. Z poprzedniego roku niewiele miałem do powiedzenia, był to bowiem 

rok odpoczynku, ale nie gnuśności, ponieważ zostały pomalowane  wszystkie 

otwory na plebanii, przygotowana siatka do grodzenia posesji i zakupiona cegła 

na dalszy ciąg parkanu przy cmentarzu grzebalnym. Fundusz kolędowy 

wystarczył, nawet trzecia część pozostała w zapasie na ten rok. Plany na ten rok 

– to dalsze grodzenie cmentarza, ale już nie czynem, ale za zapłatą. Wkrótce 

potem została zawarta umowa z murarzem Łotysem z Kopiny na warunkach 

wykonania wszystkich robót, parafia zaś dostarcza na miejsce wszystkie 

materiały. Zapłata od metra bieżącego gotowego parkany. Dostałem 20 ton 

cementu. 

Kolęda  - tradycyjne odwiedziny rodzin katolickich z modlitwa                             

i błogosławieństwem odłożyłem na okres ferii zimowych: od 21 stycznia do 15 

lutego, aby mniej opuścić lekcji religii. Pogoda sprzyjała i każdy dzień był 



 

 

wypełniony. Łącznie kolęda zajęła 13 dni. Spotkanie z rodzinami było bardzo 

miłe i serdeczne, że nieraz trudno było wyjść z domu.  

Parafia wciąż się zmniejsza. Naliczyłem 1387 osób w 370 rodzinach. Sam 

Milanów liczy 1017 osób w 278 rodzinach. A więc  w ciągu 5 lat spadek około 

100 osób … Główna przyczyna  - to emigracja młodzieży, przez co z kolei 

spada  liczba młodych rodzin, a w konsekwencji i urodzeń. Parafia się starzeje            

i zwiększa się liczba zgonów. 

 

Apostolstwo trzeźwości. Okazja kolędy została wykorzystana między 

innymi również i w apostolstwie trzeźwości. W każdym domu była zostawiona 

kartka ,,zasad trzeźwego chrześcijanina”, w wielu prowadzona na ten temat 

rozmowa. 

Dlaczego akcja ta została podjęta – nie trzeba uzasadniać. Właściwie 

jedyni Kościół zwalcza  grzech pijaństwa, wykazuje jego tragiczne skutki                   

i propaguje trzeźwość – czy zawsze szczerze?  

 

 
 



 

 

 Owszem, w tej dziedzinie zrobiło się bardzo dużo. Najważniejsze, 

że nie ma już alkoholu na uroczystościach religijnych na plebaniach. z kolei 

sięgamy do rodzin, przynajmniej w niektórych okazjach: dzień pierwszo 

komunijny, pogrzeby … 

Oprócz kartek z zasadami, otrzymaliśmy deklaracje apostoła trzeźwości, 

wydaną tak estetycznie.  

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 Praktyka wykazała by nie zostawiać ich w domu, bo wracały nieliczne. 

 W ostatnią niedzielę karnawału wziąłem kazanie  na temat trzeźwości, 

wykazując potrzebę przeciwdziałania . wśród wielu problemów, podkreślałem 

jeden – sytuację kobiet pokrzywdzonych przez alkoholizm, wzywając je do 

podpisania deklaracji. Odzew był nikły: kilkanaście starszych kobiet, które i tak 

nie piły. W Środę Popielcową znowu kazanie na ten sam  temat, a w nim 

serdeczny apel do matek wychowujących dzieci, aby przez abstynencję dały 

najlepszy przykład – nie trafia żaden argument. W piątek Droga Krzyżowa                  

w duchu ekspiacji za grzechy pijaństwa. Podpisało deklarację jeszcze kilka 

kobiet, łącznie doszło do 20. Nie wpłynął również list Biskupa Podlaskiego na 

pierwszą niedzielę Postu. 

W Dzień Kobiet tuż przed Mszą Św. doszła wiadomość, że koło gospodyń 

wieczorem urządza przyjęcie z alkoholem. To już zakrawało na skandal, na 

drwinę w tej sytuacji. A właśnie tam przewodzą kobiety najbardziej też czynne 

w kościele, noszące obraz M. B. Kodeńskiej w procesji … Czyżby faryzeizm? 

Nie wytrzymałem i w kazaniu to napiętnowałem. Powstało wielkie oburzenie. 

alkoholu nie było. Przewodnicząca przyszła na rozmowę, zapewniając, że nawet 

zamiaru nie było …Nie jestem sędzią, mam obowiązek wierzyć nawet wbrew 

przekonaniu. Chcąc dać przykład chrześcijańskiego poczucia sprawiedliwości, 

na Drodze Krzyżowej wyraziłem przeproszenie powołując się na zapewnienia 

niewinności. Opinia ogółu była po mojej stronie.  

Na rekolekcje Apostolstwa Trzeźwości do Zakroczynia w dniach 17-22  

marca pojechały: Kazimiera Kalinowska i Teresa Klej. Wróciły bardzo 

zadowolone i zdecydowane w działaniach w tej dziedzinie, ale czy ich głos 

znajdzie posłuch? 

 

16 marca 1980. Podwyższenie Krzyża Św. Polskie domy katolickie 

można poznać nie tylko w kraju, ale i za granicą, jak nadmieniają misjonarze                

i podróżnicy. Po czym? Po obrazach zdobiących ściany mieszkań, szczególnie 

M. B. Częstochowskiej. Ale często nie widać tam krzyża  lub znajdzie się jakiś 

mały, często ukryty. Podjęto więc akcję ,,podniesienia Krzyża Św.” Myślą 

przewodnią było zaopatrzenie każdego domu w krucyfiks i zawieszenie go na 

naczelnym miejscu. 

Powstały trudności nabycia krzyża. W sklepach zabrakło. Przywiozłem                 

z Niepokalanowa 150, ale maleńkie drewniane, nadające się najwyżej nad łóżko, 

Nadto wziąłem 50 metalowych, trochę większych. Rozkupiono je od razu                      

i jeszcze drugie tyle znalazło by nabywców. Poleciłem robić samemu                           

i u stolarzy. 

w niedzielę IV W. Postu do kościoła przychodzono z krzyżami w ręku, 

także stare domowe oczyszczono. Na wszystkich Mszach wziąłem kazanie                   

o znaczeniu Krzyża dla Chrystusa i dla Jego wyznawców. Następnie 

poświęciłem wszystkie  krzyże wzniesione wysoko, poleciłem je ucałować                 



 

 

i następnie zanieść do domu i tam możliwie w obecności całej rodziny zawiesić    

w odpowiednim miejscu, wieczorem zaś przed nim odmówić wspólny pacierz.  

 

Czas Wielkiejnocy. W Palmową niedzielę  wszystko się odbyło według 

porządku z lat poprzednich. Szczególnie dużo było dzieci z palmami, gdyż 

pogoda sprzyjała. 

 

 
 

 To prawdziwa uciecha widzieć długie szeregi w triumfalnej procesji ku 

czci Chrystusa Króla. 

 

 
 



 

 

 Taca w tę niedzielę na kwiaty do grobu, który ubiera bardzo pomysłowo 

S. Stasia.  

 W poniedziałek spowiedź wielkanocna bez rekolekcji, ponieważ wkrótce 

będą misje.  

Podczas nabożeństwa W. Tygodnia frekwencja większa niż za zwyczaj. Dużo 

Komunii Św. w Wielką  Sobotę chrzest dzieci. Adoracja Grobu przez całą noc. 

Strażacy pełnili wartę honorową i utrzymywali porządek podczas procesji 

rezurekcyjnej o godz. 6. Frekwencja dotąd niespotykana, pogoda sprzyja. 

Kazanie o wartości życia w świetle Zmartwychwstania. 

 

 4 maja 1980 Jubileusz. S. Anna Szepietowska w tym roku obchodziła 

złoty jubileusz życia zakonnego. Jubilatka przyjechała w rodzinne strony, by ten 

szczęśliwy dzień przeżyć tam, gdzie rodziło się powołanie, i w gronie rodziny 

 Msza Św. o godz. 9 była w intencji Jubilatki, która zajęła miejsce na 

klęczniku przed ołtarzem, przybranym barwnym kobiercem i kwiatami, ale na 

nim leżał krzyżyk –symbol ofiary życia dla Chrystusa. 

 

 
 



 

 

 W kazaniu przedstawiłem genezę i rolę zakonów w życiu Kościoła. 

Wtrąciłem tez kilka słów o decyzji Jubilatki przed laty i jej zasługach, które 

jedynie Bóg należycie oceni. Życzenia na dalsze lata życia zakonnego, już więc 

w prawdziwej ofierze niż działaniu, zakończyłem przemówienie. Zaleciłem też 

modlitwy o powołania zakonne w parafii w czasach dzisiejszych, bo potrzeby 

aktualne w Polsce i na misjach ogromne. 

 

 Katechizacja. Nauka religii jest zajęciem miłym, ale i nużącym, 

ponieważ zajmuje dużo czasu, wymaga niezwykłego wysiłku, no i powtarza się 

to samo przez całe lata. Ale ja nie narzekam i na większe trudności nie 

natrafiłem. 

 Maturzyści zakończenie mieli w niedzielę 4 maja o godz. 16. Kazanie 

wygłosiłem o drogach życia. Otrzymali świadectwa  - dyplomy ukończenia 

katechizacji w zakresie szkoły średniej, z portretem Papieża Jana Pawła II. 

Niektórzy dali swoją fotografię, więc zamieściłem.  

 Stopień stawiam na podstawie  zainteresowania nauką religii nie tylko                     

w ostatniej klasie, ale w ciągu całego okresu szkolnego. 

 W ostatniej klasie od Nowego Roku prowadziłem cykl nauk 

przygotowania do małżeństwa, ale na świadectwie tego nie zaznaczałem, 

wydając za to zaświadczenie na żądanie. 

 

 

 



 

 

 

 Tabloo zostało również wykonane i wypadło ładnie, choć sporo czasu 

zajęło wynalezienie nowego pomysłu i układanie fotografii, aby znowu było coś 

nowego i oryginalnego. Jeden z chłopców nie przyszedł do fotografii, więc                  

w ostatniej chwili siebie umieściłem pomiędzy uczniami. Wszyscy byli 

zadowoleni 

 



 

 

 

 

 

 Ze szkołą podstawową faktycznie w ostatnie lekcje miałem w połowie 

maja ze względu na przygotowania do nawiedzenia. Nie było też czasu na 

zrobienie świadectw, choć pomysł miałem niezwykły, ale wykorzystam go                

w przyszłości. Użyłem więc formularzy gotowych, również z fotografią Papieża 

Jana Pawła II. Wypisywanie świadectw nastąpiło aż po nawiedzeniu, a rozdanie 



 

 

na poświeceniu pól. Tylko dzieci spoza parafii je w dniu zakończenia roku 

szkolnego. Kwiaty otrzymane posłużyły do dekoracji kościoła.  

 Klasa VIII również miała zakończenie w dniu 7 czerwca na Mszy Św. 

Wieczorowej, oraz obok świadectw otrzymała tabloo pamiątkowe, co było 

dużym wyróżnieniem, ale też sprawiło dużo radości. 

 

 

 Do Niepokalanowa pojechaliśmy w nocy z niedzieli na poniedziałek 16 

czerwca. Deszcz padał od kilku godzin i na stację szliśmy pod parasolami drogą 

okrężną przez Starą Wieś. To wielu powstrzymało, że pojechało tylko 17 

maturzystów i 10 uczniów klas VIII, oraz 2 osoby inne. Poniedziałek był 

pochmurny, zimny i wietrzny, to tez zaziębiłem się mocno, że przez miesiąc 

potem chorowałem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Z tego też powodu i fotografie wypadły nie najlepiej, ale zawsze pamiątka 

pozostanie dla wszystkich. 

 Bardzo dużo kłopotu sprawiały w tym roku dzieci w przygotowaniu do 

pierwszej Komunii Św. , nie mogąc pojąć tych prawd wg programu, choć było 

ich tak mało, bo tylko 14 w klasie II, 3 z Mogiłek i Cichostowa, no                                 

2 opóźnionych z klasy IV uroczystość odbyła się na rozpoczęcie misji                         

w niedzielę 1 czerwca. Obrazki dostałem w Niepokalanowie wypalane na desce                               

i lakierowane. Brak czasu z powodu misji nie pozwolił nawet zrobić 

odpowiedniej fotografii, a dopiero na Boże Ciało po procesji, też przy chmurnej 

pogodzie. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 Do Niepokalanowa ze względu na moją chorobę oraz wciąż deszczowa 

chorobę pojechaliśmy dopiero 29 lipca, także pociągiem w nocy, bo autokaru 

nie mogłem dostać. Z tego powodu wybrał się  tylko 7 dzieci pierwszo 

komunijnych i kilkoro innych oraz starszych osób. Poza tym wszystko odbyło 

się tak, jak zazwyczaj. Wróciliśmy zadowoleni. Młodzież licealna otrzymała 

świadectwa w ostatnim tygodniu nauki szkolnej, ale lekcji nauki religii już od 

miesiąca nie było. Program historii Kościoła zdołałem doprowadzić tylko do 

reformacji i prawdziwe reformy na sobory trydenckim, przy okazji wyjaśniając 

szeroko znaczenie soborów, w wśród nich także ostatniego. 

 

 Nawiedzenie M. B. Kodeńskiej. Gdy przed 3 laty obchodzony był 

jubileusz 50 – lecia powrotu obrazu M. B. Kodeńskiej z wygnania, wysuwano 

wówczas różne koncepcje, jak tę uroczystość uczcić, ale ostatecznie pozostano 

przy nawiedzeniu kopii Obrazu w kościołach dziekańskich. Ale już wtedy 

pamiętano o bliskim jubileuszu 350 lecia przybycia  Obrazu z Rzymu do 

Kodnia: 1631 – 1981… Jak teraz przygotować obchód tej rocznicy? Z tego 

zrodziła się myśl, aby Matka Boża w kopii Obrazu Kodeńskiego nawiedziła 

wszystkie kościoły diecezji – 240 parafii 

 Zapowiedź peregrynacji otrzymaliśmy w listopadzie ubiegłego roku na 

konferencji w Radzyniu. Oficjalnie całej diecezji Bs. Ordynariusz zapowiedział 

specjalnym komunikatem, czytanym w niedzielę 20 stycznia, wyjaśniając w nim 



 

 

myśl przewodnią nawiedzenia oraz szczegóły uroczystości. Z biegiem czasu 

nadchodziły dalsze instrukcje, tym razem bardzo dobrze opracowane. 

 Rozpoczęcie peregrynacji nastąpiło w sobotę19 kwietnia od dekanatu 

włodawskiego. W niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie Biskup wydał obszerny 

list szczegółowo podejmując motywy peregrynacji, przygotowanie do niej 

zewnętrzne i duchowe przez dekoracje i misje. List otrzymałem z opóźnieniem, 

czytałem go więc później, na trzy tygodnie przed nawiedzeniem, które wg 

harmonogramu wypadło 8 czerwca. 

 

 Przygotowania. Szczegółowe materiały dotyczące przygotowania 

otrzymaliśmy na konferencji dekanalnej w Siemieniu 6 marca. Ks. Kornas                     

w obecności Ks. Biskupa Ordynariusza dokładnie omówił punk po punkcie 

wszystkie sprawy związane z nawiedzeniem. Z kolei te same sprawy 

omawiałem zamiast kazań w niedziele po Wielkiejnocy, a nawet na specjalnych 

zebraniach. Na majowe nabożeństwa dostarczano również czytanki na temat                

M. B. Kodeńskiej. 

 W przygotowaniu zewnętrznym dużo uwagi poświecono dekoracjom, 

które z jednej strony są wyrazem nastawienia zewnętrznego, ale zarazem 

wpływają na wewnętrzne zmobilizowanie ogółu i jednostek. Udekorowany ma 

być kościół, otoczenie, a również cała trasa przejazdu, a nawet wszystkie domy, 

jak by Matka Boża miała do nich przybyć. 

 Dekorację trasy podzieliłem na odcinki, przydzielając je poszczególnym 

miejscowościom. I tak – Zieleniec – od granicy parafii od strony Kopiny 300m, 

dalej 200m  Cichostów, a następnie do przejazdu kolejowego mieszkańcy zza 

Toru; Stara Wieś swoją ulicę do budynku gminy, dalej do kościoła Nowa Wieś; 

Kolonia swoją drogę do Kostrów, Mogiłki także u siebie do granicy parafii. 

Poprosiłem również Kustry o dekorację swojego odcinka, ale udekorowany całą 

wieś. Parafianie sami między sobą organizowali składkę  na zakup materiałów                  

i wykonanie. Zrobiono wszystko ponad normę, ale nie sposób to opisać.                        

W ostatnich godzinach objechałem samochodem całą trasę i porobiłem 

fotografie. Na załączonych kilku nie widać kolorów, ale slajdy pokażą całą 

gamę barw. 

 



 

 

 

Za Torem 

 

 



 

 

 

Stara Wieś 

 

 

 

 



 

 

  

 Ponad 6 km. Sznurów z proporczykami, 5 bram i kilkanaście 

transparentów z napisami, tysiące chorągiewek. Do zawieszenie wykorzystano 

drzewa: gdzie brakowało drzew robiono paliki, ustawiano setki zielonych 

brzózek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kostry 

 

 

 

 

 



 

 

 

Przy kościele 

 

 Ołtarz udekorowała S. Stasia. Również na zewnątrz pod lipami w oparciu                       

o ścianę zakrystii ubrany był tron w formie krzyża i ołtarz. Drewniane 

rusztowanie zrobili stolarze: Dobosz, Pieńkus i Wysocki; potem opięli chłopcy: 

Chomiuk, Ilczuk i Romaniuk.  Kobiety z Nowej Wsi przygotowały krzyże 

misyjne i migocące wstążki. Zresztą pracowało tak wielu, że nie sposób 

wszystkich wymienić. Żeby tylko tak gorliwie poszło i przygotowanie duchowe. 

 

 1 – 8 czerwca 1980 Misje. Bezpośrednim przygotowaniem do 

nawiedzenia były i od nich najwięcej zależało. Misjonarzy angażował sam 

Biskup z różnych zakonów. Nam przypadli Redymptoryści: Ks. Józef Krok i Ks. 

Jan Krawiec, obaj z Gdyni. Byli już w starszym wieku, więc nauczony 

doświadczeniem z Misji Serca Bożego żywiłem obawy, czy podołają. Ale 

obawy okazały się płonne. Obaj byli dobrymi mówcami, z zapałem                                 

i przekonaniem, Ks. Krawiec nawet lepiej, bo łączył życie ascetyczne                              

z gorliwością w modlitwie i konfesjonale. Przyjechali już w sobotę                                     

i pospowiadali już rodziców z dziećmi do pierwszej Komunii Św. , w niedzielę 

zaś rozpoczęli misje.  



 

 

 Głównym celem misji było przygotowanie duchowe do zjednoczenia                   

z Chrystusem w komunii Św. i gościnnego przyjęcia Matki Bożej. Jednym ze 

środków miała też być akcja  apostolstwa trzeźwości. W tym celu już wcześniej 

przez dzieci rozesłałem do wszystkich rodzin  w parafii wraz programem 

nawiedzenia również deklaracje abstynencji, aby je składać przed Matką Bożą 

podpisane czy choćby i bez zobowiązania. Ks. Krok wygłosił jedno bardzo 

treściwe kazanie o alkoholizmie, w innych też były o tym wzmianki, ale właśnie 

pominięto składanie deklaracji i dopiero w sam dzień nawiedzenia  Ks. Krawiec 

na moją interwencję poruszył to, ale akcja już nie wydała dobrych rezultatów. 

Złożono około 80 deklaracji, z czego około połowy podpisanych. Wielu wprost 

głośno wyrażało się, że do takiego zobowiązania nikt ich nie namówi. W Boże 

Ciało  wszyscy trzej brali udział w procesji, niosąc Najświętszy sakrament na 

zmianę. Taca tego dnia była wynagrodzeniem dla misjonarzy. Byli zadowoleni. 

 

 

 

 

 Piątek i sobota były to dni przeznaczone na dekoracje, i tylko wieczorem 

było nabożeństwo. Z rana więc Ks. Krawiec odwiedził chorych, którzy nie 

mogli być przywiezieni do kościoła; w sobotę zaś obaj odprawiali Mszę Św.                      

u chorych w domu. W sobotę wieczorem zakończenie misji poświeceniem 

krzyża misyjnego na którym Wysocki wypalił napis upamiętniający. Niedziela 

pozostała dniem oczekiwania na przybycie Matki Bożej. 

 

 

 



 

 

 Powitanie. Obraz M. B. Kodeńskiej przybył do nas aż z Kąkolewnicy. 

Już o 13 pojechały tam trzy samochody: Danielkiewicz, Milanowski i Pieńkus – 

wioząc delegację parafialną jakoby z zaproszeniem: 4 mężczyzn i 8 kobiet. 

Przyjazd przewidziany zawsze na godz. 18. 

 po krótkim nabożeństwie wprowadzającym na ta godzinę wyszliśmy do 

bramy w oczekiwaniu. Strażacy pełnili służbę porządkową. Jeden z nich 

kierował wszystkie  pojazdy na boki w ulicę na Nowej Wsi. Oczekiwanie się 

przedłużyło. Pierwszy przyjechał Biskup Sufragan Wacław Skomorucha.                      

Z półgodzinnym opóźnieniem zaczęły nadjeżdżać samochody, wreszcie 

Kaplica.  

 

 

 



 

 

 

 Samochód Kaplica został tak urządzony, że obraz jechał w pozycji 

leżącej. Przed kościołem mechanicznie motorem był unoszony wierzch                         

i ukazywał się obraz podnosząc się do pionu. Wtedy wstawiano go w podstawę               

i był gotowy do niesienia jak duży feretron. Rozmiary 131 x 227 cm.  

 Pierwsi na ramiona wzięli kapłani Biskup wraz z innymi udzielił obrazem 

błogosławieństwa. Poza Biskupem i misjonarzami byli obecni: księża: dziekan 

Rychlik, Proczek, Mazur, Maksymowicz, Andrzejuk, Szuciak, Milanowski                      

i Cabaj.  

 Wyruszyła procesja wokół kościoła. Na przedzie szły dzieci                                   

z chorągiewkami. Strażacy  miejscowi i przybyli z Kąkolewnicy szli z boku. 

Dalej taki tłum ludzi, że zapełnili cały cmentarz, gdyż zjechała cała okolica. 

Obraz był niesiony na zmianę przez poszczególne stany:  

 Kobiety – te same, które jeździły do Kąkolewnicy: Kalinowska 

Kazimiera, Okińska, Kotowa, Wertejukowa, Melnikowa, Piwowarczukowa, 

Skrzeczkowska i Szczepanikowa; 

 Ojcowie: Burdal Szczepan, Jaszczuk, Kruk, Milanowski, Oworus                         

i Szuciak Henryk; 

 Dziewczęta: Zosia Zawada, Szadura, Nowicka, Bożena Końko, Grażyna 

Kalinowska i Ewa Korneszczuk; 

 Młodzieńcy: Marek Burdal, Zbyszek Ilczuk, Janek Milanowski, Janek 

Syczyński, Zbyszek Smoliński i Wertejuk. 

 Wzięli jeszcze Obraz ministranci, a po nich strażacy i ci ustawili na tronie 

poza kościołem. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 Za chwilę wystąpił Ks. Jan Sobiechowicz, proboszcz z Kąkolewnicy, aby 

pożegnać Matkę Bożą. Mówił krótko, ale serdecznie. Złożył ostatni kwiatek                  

u stup Królowej Podlasia, a po nim jego parafianie, którzy przyjechali bardzo 

licznie, lecz aby nie przedłużać z kwiatami wystąpiło tylko kilka osób.  

 Z kolei nastąpiło powitanie. Pierwszy proboszcz w imieniu parafian                      

i swoim: 

- Maryjo, Matko Boża, Pani Kodeńska Królowo Podlasia… Jako 

duszpasterz parafii Milanów, w imieniu wszystkich parafian witam Cię przy 

naszej skromnej świątyni … 

 dalej według ustalonego porządku Dziekan odczytał Ewangelię                           

o nawiedzeniu Elżbiety, zakończoną śpiewem ,,Magnificat”. I dalej Dziekan 



 

 

czytał list Ojca Świętego Jana Pawła II, skierowany do Biskupa Podlaskiego                  

i całego Ludu Bożego z okazji nawiedzenia, w którym zwracał się do 

wszystkich stanów z zaleceniem gościnnego przyjęcia oraz wsłuchania się w Jej 

słowa wypowiedziane w Kanie Galilejskiej: ,,Cokolwiek On wam powie – to 

uczyńcie”. Papież udzielił tez apostolskiego błogosławieństwa.  

 Rozpoczęło się powitanie ze strony parafian. Pierwsze wystąpiły dzieci 

przedszkolne w deklamacji zbiorowej: Marzenka Oworus, Renia Laszewska, 

Mariola Szuciak, Krzysiek Korneszczuk i Karol Romaniuk. 

 jak do matki spieszą dziadki ucałować ręce … 

 

 

 Potem wystąpiły wszystkie dzieci pierwszo komunijne:  

 Droga nasza Matko Święta. Niech Jezus o nas pamięta, Niech On 

zawsze przy nas stoi i ma w opiece swojej. 

 Daj nam Go za towarzysza, niech On w smutkach nas pociesza; Jak 

dziś go w sercach gościmy – niech nigdy nie opuścimy. 

 Dzieci szkolne wystąpiły większą grupą, ale deklamowały pojedynczo: 

pierwszą cześć Renata Hordejuk, a druga Adam Bierzejewski. Wszystkie 

włączyły się tylko w pewnych momentach, wypowiadając myśl wspólną: 

 Maryjo w Kodniu wsławiona cudami - 

  Dziś w Milanowie Ciebie witamy:... 

 W powitaniu nie mogło zabraknąć ministranta, który służy na swój sposób 

Synowi Maryi: Wystąpił Andrzej Robert Jaszczuk z deklamacją: 

 - Gdy uczniowie wstają z rana …  

 W imieniu młodzieży wystąpiła Zosia Zawada – mówiąc prozę, i Janek 

Syczyński w deklamacji: 



 

 

 Pełni zapału, życia radości …  

 Jako ostatni wystąpili rodzice: Romuald Ilczuk przemawiał w imieniu 

ojców i matek Elżbieta Romaniuk i Janina Szuciak asystowała z kwiatami. 

 Ks. Szuciak przemawiał w imieniu kapłanów rodaków, zaś S. Leokadia 

Wojciechowska w imieniu zakonnic, których powołanie kształtowało się                           

w tutejszym kościele u stóp figury Niepokalanej. 

 Ks. Biskup Skomorucha odprawił Mszę Św. W intencji parafii i wygłosił 

okolicznościowe kazanie. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 8 – 9 czerwca 1980. Dzień Nawiedzenia. Na noc Obraz został wniesiony 

do kościoła na przygotowany tron. Biskup po wieczerzy odjechał.  

 Na godz. 23 wszyscy udali się na cmentarz grzebalny. Zapomnieliśmy                

o dekoracji, ale teraz zapalone lampki w nocnej ciemności, w połączeniu                        

z miejscem, wytworzyły swoisty nastrój. Tu odbył się  ,,hołd przodkom za dar 

przekazania wiary”, prowadzony przez misjonarza. 



 

 

 O północy odprawili ,,Pasterkę maryjną” w koncelebrze księża rodacy                           

i Ks. Proczek, który tez wygłosił kazanie.  

 Przez resztę nocy trwała prywatna adoracja. O godz. 6 śpiewano 

,,Godzinki”, aby je na nowo wprowadzić w niedzielę, a szczególnie święta 

Matki Bożej. O godz. 8 była Msza Św. Dla chorych i starców, bardzo licznie 

przywiezionych do kościoła. O  godz. 9 odprawiłem Mszę Św. Dla dzieci, Ks. 

Krawiec wygłosił kazanie. Dzieci odnowiły przyrzeczenia chrztu Św. Oraz 

wstrzemięźliwości od tytoniu i alkoholu.  O godz. 11 Ks. Milanowski odprawił 

Mszę Św.  Dla małych dzieci, które licznie przyprowadziły matki. Na 

zakończenie dzieci otrzymały błogosławieństwo z włożeniem rąk. Potem 

jeszcze 3 godziny cichej adoracji i nieubłaganie zbliża się godzina pożegnania.  

 O 14 znowu Obraz wynieśliśmy do ołtarza na zewnątrz. Strażacy 

nieustannie trwają na warcie honorowej. Wkrótce nadjechał Biskup 

Ordynariusz. O 15 wchodzę ze Mszą Św. Biskup wygłosił kazanie: krótkie, 

treściwe, dobrze kończące uroczystość nawiedzenia. Frekwencja bardzo duża, 

chyba przewyższyła liczbę parafian. 

 Przez cały czas nawiedzenia sprzyjała pogoda, teraz podczas kazania 

zagroził deszcz, ale tylko trochę sypnął, chmura przeszła bokiem. Dużo było 

Komunii. Łącznie podczas misji i w dniu nawiedzenia  rozdano 5 tysięcy. 

 Na zakończenie uroczystości nastąpił Akt Oddania Parafii Matce Bożej. 

Długi to był tekst, z wyszczególnieniem wszystkiego i wszystkich. Jeszcze 

śpiew: ,,Boże coś Polskę” i przy śpiewie pieśni Maryjnej odprowadzenie Obrazu 

do samochodu – kaplicy. Nieśli strażacy. Odjazd do Kolana. Odprowadzali 

parafianie. Wyruszyły wszystkie wozy, jakie są w parafii, a także wozy gości. 

Strażacy pojechali wozem wynajętym. Dołączyły i Kostry. W sumie utworzyła 

się kawalkada blisko 50 samochodów. Jechaliśmy powoli, było bardzo dużo 

czasu. I tak zajechaliśmy 10 minut wcześniej. W Kolanie nastąpiło pożegnanie                     

i przekazanie nowej parafii. 

 

 W Kodniu. Pierwszy etap peregrynacji trwał 3 miesiące. Miała nastąpić 

przerwa wakacyjna. Na dzień powrotu Obrazu do Kodnia zostały wezwane 

delegacje z parafii po nawiedzeniu. Ponieważ nikt nie był na rozpoczęciu, więc 

wybraliśmy się teraz: Kalinowska, Bierzejewska, Wertejukowa. Zwiózł 

samochodem Puieńkus.  

 O godz. 10 nadjechał samochód – kaplica z Obrazem, wraz z nim Biskup 

Ordynariusz. Wszystko odbyło się jak w każdej parafii. Obraz przybył                             

z Mszany. Powitał proboszcz kodeński, kustosz Obrazu, wyrażając myśl 

powrotu Matki z dłuższej pielgrzymki do domu. 

 Po powitaniu Ks. Korża miał wykład na temat znaczenia ruchu              

trzeźwościowego, rzeczowy, przekonywujący i zachęcający. O 11
30

 wyruszyła 

procesja  z Obrazem na Kalwarię, gdzie Biskup Ordynariusz odprawił mszę Św. 

I wygłosił kazanie także na temat apostolstwa trzeźwości. Po Mszy miał jeszcze 

wykład prof. Wierzbicki. Po zakończeniu procesja powróciła do bazyliki, my 



 

 

zaś bezpośrednio potem do domu. Po tych uroczystościach pozostały nam na 

całe życie miłe i niezatarte wspomnienia, nie licząc obfitych pożytków 

duchowych udzielanych przez Matkę Bożą i naszą Wszechopśredniczkę łask.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 Kaprysy przyrody. Zjawiska przyrody niby pojawiają się cyklicznie co 

roku, a jednak każdy rok jest odmienny ze względu na stan pogody. Ten rok 

przyniósł tyle niespodzianek, ze najstarsi ludzie nie pamiętają. 

 Zima okazał się niezwykle lekka i bez śniegu i bez mrozu: pola wciąż 

czerniały, termometr u nas ani razu nie spadł do 20 stopni, a niewiele było dni 

poniżej 10 stopni. Spodziewano się wczesnej wiosny, tymczasem marzec 

przyniósł zimę. Kwiecień również był zimny i w nocy mróz, w dzień kilka 

stopni powyżej zera. Dni ciepłych ,,wiosennych” zaledwie kilka. Niemal taki 

sam był maj, z przymrozkami niemal do końca. W połowie miesiąca drzewa 

stały nagie; kwiat wcześniej kwitnący marzł.  

 Skończyły się przymrozki – zaczęły deszcze. Do wyjątków należał dzień 

pogodny. Od połowy czerwca częste ulewy, miejscami ,,oberwania chmury”,                

a w konsekwencji zalewy i powodzie. Sianokosy opłakane, dużo siana uległo 

zepsuciu. Tak przez cały lipiec. Jakie będą żniwa?  

 Nie czekając na żadne zarządzenia, w każdą niedzielę modliliśmy się                    

o pogodę, począwszy od poświęcenia pół. Na zdjęciu w Mogiłkach. 

 

 
 

 

 2 – 3 sierpnia 1980. Odpust. W sobotę 2 sierpnia , o godz. 9 było 

nabożeństwo żałobne za zmarłych z wypominków; o 18 Msza Św. odpustowa. 

Kazanie o odpustach. 

 Obchód zewnętrzny w niedzielę. pogoda wyjątkowa: bez wiatru, pełne 

słońce, do 30 stopni upał. Ołtarz na zewnątrz pod lipami. 



 

 

 

 
 

 Sumę celebrował Ks. Janusz Strzałkowski, Wikariusz z Parczewa, kazanie 

głosił Ks. Stanisław Maksymowicz, proboszcz z Jabłonia. Ks. mazur z Gęsi, Ks. 

Andrzejuk z Wohynia i Ks. Madej z Suchowoli spowiadali. Kleryk z Wohynia 

przeszedł z tacą. Frekwencja bardzo duża. Z procesji slajdy. 

 

 
 

Poświęcenie tornistrów kl. I szkoły Podstawowej w nowym roku szkolnym. 

 

 

 



 

 

Dożynki 8 września 1980 

 

 
 

 

 
 

 Kaprysy pogody trwały przez całe lato i żniwa były opłakane, a właściwie 

jeszcze nie skończone. 

 

 Uroczystość Św. Stanisława Kostki. Po raz drugi obchodzona  była 

według nowego kalendarza liturgicznego  18 września, we czwartek. Zarazem 

odbyła się konferencja dekanalna, przybyli wszyscy księża dekanalni: Sumę                  

o godz. 11-ej celebrował Ks. Wałuszko z Kolana, kazanie wygłosił                                 

w zastępstwie Ks. Maksymowicz z Jabłonia. Inni kapłani spowiadali. o godz. 

15-ej była Msza Św. dla młodzieży i dzieci; odprawił Ks. Stanisław Grochowski 

z Kodeńca, kazanie wygłosił Ks. Andrzej Olszewski, wikariusz z Parczewa. 

Rozdano ok. 500 komunii. 

 

 



 

 

 
 

 

Procesja  

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

Kondekanalni: 

 

Ks. Stanisław Byczyński    Ks. Stanisław Rychlik – dziekan 

Ks. Bogdan Cabaj     Ks. Sławomir karski 

Ks. Stanisław Maksymowicz   Ks. Stanisław Klimczak 

Ks. Janusz Strzałkowski    Ks. Roman Sawczuk  

Ks. Kazimierz Potiopa    Ks. Andrzej Olszewski 

Ks. Stanisław Grochowski   Ks. Janusz Omafrejuk 

Ks. Jan Mazur     Ks. Marek Pietrusiak 

Ks. Edmund Wałuszko    Ks. Stanisław Burzec 

 

 2 – gi rok Pontyfikatu. Począwszy od pierwszej rocznicy pontyfikatu 

Jana Pawła II dzień 16 każdego miesiąca jest dniem modlitwy za Ojca Świętego.  

Sądzę, że ta skromna duchowa łączność całego wierzącego narodu ze swym 

Rodakiem Papieżem, w znacznym stopniu przyczynia się, że Jan Paweł II jakby 

natchniony Duchem Świętym wszędzie znajduje najlepszy sposób zachowania 

właściwej postawy, a przez to zdobywa coraz większe uznanie w świecie. Wciąż 

budzi powszechny podziw wielka aktywność Papieża, że podejmuje tak wiele 

podróży i potrafi wszędzie tak dostosować się do okoliczności, zarazem nie 

tracąc ze swojej postawy, że wywołuje niezwykły entuzjazm i pozostawia po 

sobie równie niezwykłe wspomnienie … 

W czym tkwi tajemnica? 

 Uważam, że podstawą jest modlitwa i samego papieża i całego narodu                       

z nim i za niego. Następnie to, że papież zawsze i wszędzie jest sobą, że nie 

pozuje w zachowaniu tradycyjnej etykiety watykańskiej, ale postępuje                            



 

 

i zachowuje się w sposób naturalny, jakby nim dyktuje serce pełne miłości  

Boga i bliźniego, przez co staje się sprawnym narzędziem Ducha Świętego, co 

odczuwają wszyscy ludzie. 

 Ten drugi rok pontyfikatu przyniósł dalsze podróże papieża, podróże                     

o rozgłosie ogólno światowym, nie licząc małych wypadów w samym Rzymie                 

i we Włoszech. 

 W dniach 28 0 30 Listopada 1979r. podróż do Turcji, entuzjastycznie 

witany przez władze i ludność. Niesłychana rzecz – wyznawcy Mahometa, 

Religi która przez wieki  prowadziła walki z chrześcijaństwem – witają Głowę 

Kościoła Katolickiego … Do tego tą Głowę jest syn narodu, który toczył                          

z Turkami zacięte walki jako ,,przedmurze chrześcijaństwa” i najwięcej 

przyczynił się do złamania potęgi muzułmańskiej.  

 W dniach 2 – 12 maja Br. podróż do Afryki, jako biały ojciec dla 

czarnych dzieci, przyjmowany w specyficzny sposób, po afrykańsku co do 

strojów i form zachowania publicznego – prawdziwa egzotyka. Przemówienia 

papieskie są godne podziwu, trudności w ocenie problemów i psychiki 

człowieka tak odmiennego pod względem rasy, kultury i warunków życia.                      

A jednak znalazł drogę do ich serca. Godna podziwu jest fizyczna wytrzymałość 

Papieża w odmiennym klimacie bez aklimatyzacji. 

 

 
 



 

 

 W dniach 30 maja -  2 czerwca podróż do Paryża. Zanosiło się nawet na 

światowy afront i na powitanie gromadzono się raczej z ciekawości, ale już 

pierwsze słowa Papieża stopiły lody niechęci i rozpaliły entuzjazm . 

 W dniach 30 czerwca – 12 lipca podróż najdłuższa do Brazylii                                

i najtrudniejsza, ale bezpośrednie podejście do człowieka, prawdziwie braterskie 

czy ojcowskie, przepojone duchem miłości w Bogu, zwłaszcza do 

najbiedniejszych, pozyskało niezliczone rzesze, które wprost prześcigały się                   

w okazywaniu radości. Nie pominął tez nikogo: Indian – upośledzonych 

pramieszkańców tego lądu; i bieda na peryferiach wielkich metropolii, i nawet 

trędowatych w leprozorium.  

 Odzywają się i głosy krytyki, że Papież wybrał drogę popularności                      

w działaniu zewnętrznym, że afiszuje się całowaniem dzieci, uściskami, 

wymachiwaniem rąk, gdy tymczasem czekają sprawy wewnętrzne Kościoła, 

szczególnie kontynuacja Soboru Watykańskiego II. W ramach reform Kurii 

watykańskiej i wielu dziedzin życia wewnątrzkościelnego. Podróże i uboczne 

zajęcia Papieża odwracają uwagę, pozostawiając te sprawy w zapomnieniu. Być 

może, że w tym jest trochę słuszności. W każdym razie nie potrzebujemy się 

wstydzić swego Rodaka, ale przeciwnie, Polska wciąż zyskuje w świecie                            

i zainteresowanie nie słabnie. Przyczyniają się do tego środki masowego 

przekazu, a najbardziej fotografie publikowane w prasie i dostępne wszędzie 

pojedynczo lub w wydaniach albumowych.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 Bierzmowanie. Na rok 1980 wypadła Kanoniczna wizytacja dekanatu 

parczewskiego, ale została odwołana ze względu na uroczystości nawiedzenia 

kopii Obrazu M. B. Kodeńskiej. Z tego stanu rzeczy wynikły pewne problemy 

duszpasterskie, głównie sprawa bierzmowania. Zdecydowano, że ten sakrament 

będzie przyjmować młodzież dorastająca od klasy VII  i w miarę możliwości 

będzie udzielany co dwa lata, zanim ukończy skore podstawową i rozproszy się 

poza parafię.  

 W Milanowie bierzmowanie odbyło się przed dwoma laty, podczas 

uroczystości Jubileuszu. W tym roku miało się odbyć na wiosnę, ale wtedy była 

tylko jedna klasa, więc Biskup na moją prośbę przełożył na jesień. W sierpniu 

ustalił termin na 2 listopada. Dzień niezbyt dogodny ale trudno.  

 Przygotowanie trwało przez wszystkie niedziele września i października. 

W sobotę 25 października Ks. Roman Perz przeprowadził egzamin, który 

wypadł bardzo dobrze. Na spowiedź zaprosiłem Ks. Chwedoruka i Ks. 

Bodziaka. Ks. Chwedoruk przy okazji wygłosił kazania w dniu Wszystkich 

Świętych i na cmentarzu.  

 Bs. Ordynariusz Jan mazur odprawił Mszę Św. o godz. 9. Wygłosił 

bardzo długie kazanie o bierzmowaniu i życiu chrześcijańskim, po czym 

przystąpił do udzielenia sakramentu. Po Mszy Św. przy śniadaniu wyraził 

uznanie za skupienie i ciszę panującą przez cały czas w kościele, gdyż nawet 

podczas ustawiania się w szeregu, w poszukiwaniu świadków, panował idealny 

spokój i cisza. Bierzmowanie otrzymało 86 osób. Biskup pozostał jeszcze na 

Sumie, odprawionej przez Ks. Chwedoruka i wygłosił kazanie o życiu 

wiecznym. Po obiedzie odjechał do Kodeńca. 

  

 

 Organy. Już w roku 1978 została zawarta umowa z organmistrzem 

Marianem nawrotem z Wronek – o remont organów na rok 1980. W ubiegłym 

roku organmistrz zapowiedział odłożenie wykonania na później, ale                             

w listopadzie nieoczekiwanie pojawił się i przystąpił do robót. 

 Organy okazały się w dobrym stanie, ale tylko mocno zanieczyszczone, 

gdyż ostatni remont odbył się w 1948r. Są to małe organki: 6 głosów w manuale 

i 2 głosy w pedałowe. Pryncypał dość duży, rury sięgają 3 metrów długości                       

i  zostały posrebrzone. Wmontowano tremolo. Ładnie odnowiono klawiaturę. 

Praca zajęła 23 roboczodniówki. Zakwaterowanie i wyżywienie pracownicy 

mieli na plebanii. 

 Przy tym powstał projekt rozbudowy organów, z dodaniem 4 głosów, 

przy czym mikstura byłaby potrójna. Poddałem projekt pod głosowanie parafian 

i został przyjęty bez żadnego sprzeciwu. Więc znowu została zawarta umowa                 

a wykonaniem za dwa lata. Przewidywany koszt wynosi około kwoty 

dwuletnich ofiar przy kolędzie. Jak się to zrealizuje – przyszłość pokaże. 

 



 

 

W Adwencie głównie uwagę skupiają rekolekcje. W tym roku wypadły  

w sobotę, niedzielę i poniedziałek. nauki głosił Ks. Zbigniew Zalewski, profesor 

liturgista. Mówił spokojnie, rzeczowo, raczej jak wykład. Stałym 

spowiednikiem był Ks. Bodziak, ponadto sąsiedzi. Frekwencja raczej mała bo 

duży mróz.  

 

 
 

Szopkę ubrała jak zwykle S. Stasia z pomocą dzieci. Jak ,,Barbara była po 

lodzie, tak Boże narodzenie po wodzie”. Ochrzczonych 6 dzieci, 2 śluby. Na 

Św. Jana opłatek dla ministrantów i bielanek. W podarunku ładne karty 

świąteczne, ale bez czekoladki, bo nie ma. W niedzielę opłatek dla 

przedszkolaków. Takie same podarunki. Frekwencja mniejsza, bo wieczór 

bardzo ciemny. Wyświetlane też były przezrocza z przeszłości. Przez te lata tak 

dzieci podrosły, że wielu już nie poznawano. To jednak cenna pamiątka. 

 



 

 

Rok 1981 Jedna noc i nowy dzień, a jakby milowy krok w czasie, który 

wywołuje olbrzymie poruszenie w życiu osobistym i społecznym. Każdy staje 

się jakby o rok starszy, przekłada się jakby kartki kalendarza, datowniki, 

obliczenia, że niemal w każdej dziedzinie życiowej zwraca się na ten dzień 

uwagę … Ale o dziwo, zazwyczaj w dniu tym patrzy się w przyszłość, co Nowy 

Rok przyniesie. Bo oto zaczyna się nowy sznur kolejnych, dni, tygodni, 

miesięcy i tak wciąż dalej naprzód w nieznane …  

 

1 stycznia 1981r. Modlitwa za Ojczyznę. Nigdy jeszcze w historii Polski 

powojennej nie było takiego natężenia uwagi i zainteresowania oraz przeżyć               

z tym związanych, nigdy nie zachodziły tak wielkie przemiany społeczno – 

gospodarczo – polityczne, jakich światkami i częściowo uczestnikami jesteśmy 

wszyscy w dobie obecnej. Ale jednocześnie wszyscy zadają sobie pytanie, do 

czego to doprowadzi i jak się ostatecznie rozwiąże … Jedni patrzą w przyszłość 

optymistycznie i roztaczają świetlane nowe nadzieje. Inni pełni pesymizmu               

o przyszłość Polski widzą w ciemnych barwach i ze względów gospodarczych        

i politycznych, bo ,,przyjdą Wanie, zjedzą Kanie i skończy się Wałęsowanie”.  

Także Kościół nie jest pozbawiony poważnych obaw. Ale ucieczką we 

wszystkich sprawach jest Królowa Polski, której zawierzyliśmy i która dała tak 

widoczne dowody swojej odpowiedzi na nasze zawierzenie i modlitwy. Dlatego 

Biskupi na Plenarnej Konferencji podjęli decyzję i wydali list pasterski                

z wezwaniem do chrześcijańskiej odpowiedzialności za Ojczyznę, list czytany  

w III niedzielę Adwentu, zarządzając w nim modlitwy za Ojczyznę już od 

owego dnia, ustanawiając szczególnym dniem modlitw Nowy Rok – święto 

Bożej Rodzicielki. W ten dzień miałem do wyboru przeczytać orędzie Papieża  

w sprawie pokoju, czy tez wygłosić okolicznościową naukę. Zdecydowały 

wypowiedzi parafian, że słowo żywe lepiej im odpowiada, więc wygłosiłem 

kazanie na temat ojczyzny, w oparciu o hymn o miłości Ojczyzny Krasickiego 

… Po komunii odmówione były modlitwy według tekstu przesłanego, na 

zakończenie zaś ,,Boże coś Polskę” … I tak na wszystkich Mszach Świętych.  

 

Pogrzeby. Wieś z powodu emigracji młodzieży do miast bardzo się 

postarzała, a przez to bywa w niej dużo pogrzebów, proporcjonalnie znacznie 

więcej, niż powinno być w odniesieniu do liczby ludności. Milanów przez dwa 

ostatnie lata przeżył zbyt dużo śmierci i pogrzebów, bo w roku 1979 – 26; 1980 

– 24 … Niektóre zgony były zwyczajne z powodu chorób i starości, ale zmarło 

także wiele ludzi młodych, w sile wieku … Ale jeden pogrzeb spadł 

niespodziewanie jak grom z jasnego nieba: zmarł kościelny Antoni Trokowicz 

… liczył 55 lat. Zaangażował go Ks. Błoński i chyba był to najlepszy wybór, 

jaki mógł być. Antoni pełnił te funkcję należycie i był lubiany i ceniony przez 

wszystkich . Owszem, narzekał na nogi, szczególnie jedna bolała go w biodrze, 

że nawet kulał. Niezwykle pracowity, zawsze był przemęczony, więc                             



 

 

w październiku złożył prośbę o zwolnienie, bo już nie miał sił. Usłużył jeszcze 

podczas pobytu biskupa w dniu zaduszny.  

Na zakończenie publicznie mu podziękowałem za dobrą służbę, 

wypłaciłem należność z pewną premią. Nadal przychodził do zakrystii na Sumę, 

nieraz usłużył do Mszy Św. lub przy chrzcie. Może nawet i powróciłby…  

A tymczasem w środę 21 stycznia rano dostał wylewu. Pogotowie zabrało 

go do szpitala, lecz dołączył się zawał i w piątek zmarł. Pogrzeb odbył się                 

w niedzielę 25 stycznia. Bezpośrednio po Sumie eksporta i o 14 Msza żałobna. 

W eksporcie nie mam zwyczaju mówić o zmarłych, ale tym razem zrobiłem 

wyjątek i podkreśliłem najważniejszą cechę charakteru: wielki spokój                         

i pracowitość oraz wynikła stąd uczynność wobec innych, a przez to wielkie 

zasługi dla parafii i sąsiedztwa. 

6 lutego miała miejsce tragiczna śmierć 27 letni Piotr Smoliński wjechał 

ciągnikiem na pociąg i poniósł śmierć na miejscu … w  ciągu pierwszych dwóch 

miesięcy zmarło 9 osób. 

 

Kielich Życia Dzień Kobiet 8 marca lansowany nieustannie z biegiem lat 

nabrał takiego rozgłosu i rozmachu jakby to było najważniejsze święto w roku. 

Ale dało się już słyszeć wiele wypowiedzi negatywnych i to o dziwo z ust 

kobiet, które w tym dniu niby otrzymują przysłowiowy ,,kwiatek dla Ewy”, 

może jakiś większy prezent, ale równocześnie wiele z nich przeżywa ten dzień 

tragicznie, bo stał się okazją potężnych libacji i pijaństwa, a w konsekwencji 

wszystkich tego następstw. Dlatego krytyczne uwagi odzywały się w radio                  

i telewizji i w prasie … 

W tym roku wypadł w niedzielę pierwszą Postu, łącznie z tygodniem 

modlitw o trzeźwość narodu. W ogłoszeniach szeroko ujętych głosiłem także 

apel o podjęcie decyzji wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych w duchu 

wynagrodzenia i wyproszenia łaski nawrócenia … Mocno podkreśliłem rolę 

kobiet, że chyba pozbawione są sumienia katolickiego te, które w tym okresie 

nie potrafią odsunąć kieliszka. Już w Adwencie było czytane zarządzenie 

Prymasa obejmujące całą Polskę, potwierdzone przez Biskupów w każdej 

diecezji, żeby zdecydowanie przystąpić do walki z alkoholizmem w różnej 

formie, a między innymi pominąć domy melin pijackich lub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

prowadzącego handlu alkoholem podczas kolędy, aż do odmowy pogrzebu                

w razie  śmierci osób, które prowadzą ten proceder. 

W Dniu Kobiet aktualna stała się sprawa ,,Kielicha Życia”, jako wotum 

polskich kobiet podjęte na Jasnej Górze 21 września ubiegłego roku. W tym 

dniu zapoczątkowano składanie ofiar na ten cel. Zapowiedziałem to                          

w poprzednią niedzielę i w środę popielcową za pomocą otrzymanych broszur, 

mocno podkreślając,  że nie chodzi tu o same pieniądze, ale więcej o czyn troski 

o życie nienarodzonych. Brzmiałoby to fałszywie, gdy ktoś składał ofiarę nic nie 

uczyniwszy w tym kierunku, a jeszcze bardziej mając na sumieniu dokonaną 

zbrodnię … Owszem otwarta jest droga pokutującym, najpierw w czynie, potem 



 

 

w ofierze groszem… Na ołtarzu bocznym przy obrazie Matki Bożej 

Częstochowskiej postawiłem skarbonkę odpowiednio udekorowaną. Znalazłem 

w niej 600 zł. w 10 banknotach i monetach a więc tylko tyle kobiet złożyło 

ofiarę… Czyżby tak wiele było negatywnie nastawionych do spraw życia 

nienarodzonych, czy może czują się winne?... 

W V niedzielę Postu 5 kwietnia przewidziany był dzień wynagrodzenia za 

grzechy zabójstwa nienarodzonych. Tym razem nie poprzestano na ekspijacji, 

ale korzystając z sytuacji zaczęto na ręce najwyższych czynników rządowych 

składać petycje domagające  się zawieszenia ustawy o przerywaniu ciąży… 

Przygotowałem tekst petycji w dwu egzemplarzach adresując jeden do Henryka 

Jabłońskiego, Przewodniczącego Rady Państwa, drugi do Stanisława Hucwy, 

Marszałka Sejmu. 

Teksty wyłożone na stoliku w kościele podpisywali dorośli, łącznie około 

260 podpisów. W tym dniu znowu na ołtarzu stanęła puszka na ofiary na 

,,Kielich Życia”. Tym razem ofiary wpłynęły bardziej obwicie łącznie zebrano 

około 5 tys. zł.  

We wszystkich klasach począwszy od VI wzwyż przeprowadziłem 

pogadanki z dyskusją na temat życia nienarodzonych posługując się obfitymi 

materiałami ukazującymi się w tym czasie w prasie, zwłaszcza w ,,Słowie 

Powszechnym” i w ,,Za i przeciw”. Przyszłość pokaże skuteczność tych 

poczynań.  

 

Wielkanoc. Rekolekcje wielkopostne przeprowadził również Ks. 

Zbigniew Zalewski, zaproszony jeszcze w Adwencie, ponieważ podobał się 

wszystkim parafianom za swą delikatność i uczuciowość. Odbyły się w dniach 

20 – 22 marca. Rozumiałem, że  były zbyt wcześnie, cały miesiąc przed 

Wielkanocą, ale brałem pod uwagę późny czas wiosenny i możliwość 

rozpoczęcia robót w polu.  

 W Palmową Niedzielę tradycyjnie już w procesji bardzo licznie brały 

udział dzieci z palmami. Pogoda była wspaniała. W dniu świąt wielkiego 

tygodnia frekwencja na nabożeństwach raczej mała ponieważ późna Wielkanoc 

– 19 kwietnia, spowodowała wytężone zajęcia w polu i przygotowaniach 

przedświątecznych … za to na Rezurekcji o 5
30

 frekwencja bardzo duża. 

 

Budowa drogi. Droga od kościoła do cmentarza grzebalnego była w złym 

stanie, ale w ostatnim deszczowym roku dobrze dała się we znaki, gdy trzeba 

było traktorem ciągnąć wozy z trumną, ludzie zaś przedzierali się przez błoto            

w gumowcach. Wykorzystując to, za podszeptem wielu parafian 

zaproponowałem budowę drogi czynem, co znalazło pozytywny odzew. 

Naczelnik Gminy Krzewski obiecał pomóc, dając fundusz na opłacenie maszyn. 

Na zebraniu gromadzkim wybrano Komitet Budowy Drogi, na czele którego 

stanął Ludwik Matyńkowski. Znalazły się maszyny: ładowarka i spychacz. Więc 

skoro tylko podeschło na tyle, że możliwy stał się  przejazd, rozpoczęła się 



 

 

robota w pierwszych dniach kwietnia. W ciągu tygodnia przed Palmowa 

Niedzielą , potem aż do Wielkiego Piątku oraz jeszcze przez tydzień po 

Wielkanocy, codziennie wyjeżdżało po kilka traktorów gospodarczych                           

z wozami i przyczepami, inni wychodzili pieszo z łopatami do pomocy przy 

wyładunku. Dopomogło leśnictwo dając codziennie jeden ciągnik, także kółko 

rolnicze, zaś straż pożarna jednego dnia po godzinach pracy przybyła                             

z 6 ciągnikami i pracowała aż do zmroku. Zrobiono nasyp w najtrudniejszych 

odcinkach drogi. 

Dostaliśmy przydział na 15 ton cementu, który wykupił komitet za 

pieniądze składkowe. Ale wydział robót drogowych nie objął drogi planem oraz 

dalsze trudności z materiałami budowlanymi nie pozwalają na utwardzenie 

nawierzchni nawet wykorzystując posiadany cement, co może przyczynić się do 

udaremnienia wysiłków, bo nasyp z czasem się popsuje.  

 

Zamach na Papieża. W środę 13 maja po godzinie 18 – tej, w telewizji 

została przerwana audycja i zabrzmiał głos spikera: 

- Dziś około godziny  17
30

 na Placu Św. Piotra w Rzymie dokonano 

zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Oddano do niego kilka strzałów 

z rewolwera. Papież poważnie ranny odwieziony został do rzymskiej kliniki 

Gemelli. Jeden z zamachowców został ujęty. Prawdopodobnie drugi zbiegł … 

Dech zamarł w piersiach … Trudno to dociera do świadomości… Czyż to 

możliwe?... A jednak tak. Co kilkanaście minut ponawiano ta wiadomość na 

falach wszystkich rozgłośni radia i w obu programach telewizji, uzupełniano 

komunikaty coraz dokładniejszymi informacjami. Wkrótce pokazano film 

nakręcony chwilę przed zamachem, gdy Ojciec Święty witał ludzi 

zgromadzonych na placu, oraz w chwilę po zamachu, tylko samego momentu 

nikt nie uchwycił. 

Tym razem Polskie Radio i Telewizja stanęły na wysokości wymagań 

powszechnego zainteresowania. Wszystkie inne audycje odpadły na dalszy plan, 

wciąż przerywane kolejnymi komunikatami odnośnie samego faktu zamachu, 

stan zdrowia Papieża oraz  reakcji w całym świecie… 

Relacja zaś była wprost szokująca. Oburzenie i żal dominowały. 

Pokazywano ludzi płaczących na Placu Św. Piotra, na ulicach u nas w Polsce… 

Ale przede wszystkim rodziło się pytanie, które według relacji powtarzał sam 

Papież! 

- Dlaczego oni to zrobili? … 

Liczne były próby wyjaśnienia. Zamachowcem był obywatel turecki 

Agca: oddał dwa strzały, z których jedna kula ugodziła w ramię i dodatkowo 

zraniła inną osobę, druga zraniła palce lewej ręki, przeszła przez jamę brzuszną 

papieża i także ciężko zraniła inna turystkę amerykańską.  

Świat katolicki i wszyscy ludzie wierzący odpowiedzieli na ten czyn            

w jeden sposób – modlitwą. Modlił się sam Papież, przebaczając sprawcy, 

modlili się na Placu Św. Piotra, modlili się wszędzie, a szczególnie zaczęły się 



 

 

napełniając kościoły i pozostały otwarte na całą noc. Odprawiano Msze Święte, 

nabożeństwa błagalne. 

 

 
 

 

W naszym kościele nabożeństwo majowe odprawione było o godz. 19, ale 

już wcześniej ludzie się gromadzili, więc tez zaraz odprawiona była Msza Św.  

Rany Papieża okazały się bardzo poważne, bo zostały uszkodzone 

wnętrzności w kilku czy nawet kilkunastu miejscach. Mimo to, uważano wprost 

za cud, że strzały oddane z tak bliska jednak chybiły. Potem zaś wprost 

cudowny był szybki powrót Papieża do zdrowia. Dużo zaciekawienia wywołało 

zakażenie jakimś wirusem, które okazało się mniej groźne. Wniosek po cichu 

głosił, że zakażone były użyte kule. Zamachowiec nie działał samodzielnie, 

więc kto kryje się za nim? Oficjalne domysły kierują się ku terroryzmowi                      

z Zachody, cicha wersja szepce o usiłowaniach Wschodu … Czyż się to kiedyś 

wyjaśni? 

Działalność Papieża Jana Pawła II, z takim rozgłosem zainaugurowana, 

zainteresowała cały świat i nic nie traci na popularności. Przyczyniają się do 

tego głównie jego podróże, coraz dalsze i dłuższe. Ale czy budzą tylko 

zainteresowanie, czy tez przynoszą owoce?  Z pewnością. Już na ten temat dużo 

się mówi, a przecież prawdziwe i trwałe skutki nie są od razu dostrzegalne. ale 

dopiero z perspektywy czasu… To tez u ludzi dobrej woli ta działalność 



 

 

wywołuje uznanie, nawet entuzjazm, ale u wielu przeciwników budzi niepokój               

i niechęć prowadząca aż do nienawiści, od której już blisko do zbrodni.  

Tym razem skończyło się szczęśliwie, lecz Papież nie zmieni na 

przyszłość swego stylu pracy Dobrego Papieża i Wędrującego Piotra, zamachy 

więc mogą się powtórzyć, ale wszystko pozostaje w rekach opatrzności. 

 

Śmierć Prymasa. Przez ponad 30 lat prymasostwa Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego tak przyzwyczailiśmy się do Jego działalności, że trudno było 

wyobrazić sobie, by kiedyś mogło być inaczej, a tym bardziej dopuścić myśl, że 

może Go kiedyś zabraknąć. A przecież lata płynął. Już wówczas, kiedy skończył 

75  lat mówiono że zgłosił rezygnację  ze stanowiska pragnąc odejść w stan 

spoczynku, Ale Papież Paweł VI prosił Go o dalsze kierowanie Kościołem                  

w Polsce, bo trudno byłoby Go zastąpić. I słusznie, bo w tym okresie doczekał 

się ukoronowania swojej pracy – Papieża Polaka. Lecz teraz było już 

powszechnie wiadomo, że z konieczności czas Jego się zbliża wraz                              

z osiągnięciem 80 lat życia. 

I oto w ostatnim roku w nowej sytuacji w Kraju Prymas Wyszyński stał 

się znowu wielkim Ojcem duchowym Narodu, łącznikiem między stronami, 

umiejętnie łagodzącym konflikty, a z Jego głosem liczyły się obie strony.                

W ciągu lat pracy Bóg dał mu wiele radości, ale tez i wiele cierpień.  Czasy 

nastały wyjątkowe i trzeba było wielkiej mądrości, aby przeprowadzić przez 

burze i nawałnice niwę Kościoła. Był potępiany i wychwalany, był 

prześladowany aż do więzienia i poszukiwany jako ostatnia deska ratunku.                

W ostatnich dniach współcierpiał z rannym Papieżem. Dożył jednak pociechy                          

w nadziei powrotu do zdrowia Przyjaciela, aby pogodzić się z odejściem według 

woli Bożej. 

Choroba objawiła się nagle w marcu. Podjęto starania lekarskie lecz to nie 

przyniosło poprawy. Cała Polska modliła się o Jego zdrowie, ale częste 

komunikaty mówiły o pogorszeniu. W maju już było pewne, że dzień śmierci się 

zbliża. 

 



 

 

 
 

Zmarł w dniu 28 maja, w święto Wniebowstąpienia P. J. Oczytano to 

jakoby świadectwo Chrystusowe dane swojemu wiernemu słudze. Wiadomość  

o tym podało radio z samego rana. I znowu Radio i Telewizja w przeważającej 

części poświęcają miejsce i zainteresowanie Osobie Zmarłego, przypominając 

Jego życie, pracę i zasługi wobec Narodu i Kościoła, podkreślając szczególnie 

ostatnie miesiące.  

Śmierć Prymasa okryła cały Kraj żałobą. Ogłoszono nawet żałobę 

narodową aż do czasu pogrzebu, odwołując wszelkie publiczne imprezy 

rozrywkowe. Śmierć ta wywołała również pewne niepokoje i obawy, co będzie 

dalej, czy znajdzie się osobowość dorównująca autorytetem Zmarłemu.  

 



 

 

 
 

Pogrzeb Prymasa odbył się 31 maja o godzinie 16. Był w całości 

transmitowany w telewizji. Z pewnością byłby przyjechał Przyjaciel sam Papież 

Jan Paweł II, gdyby był zdrowy. Przybyła tylko delegacja Stolicy Apostolskiej 

pod przewodnictwem Kard. Agostino Casaroli. Wraz z nim przyjechał Kard. 

Władysław Rubin. Było także wiele delegacji z różnych krajów, a wśród nich 10 

innych kardynałów. Grono purpuratów dopełnił Kard. Macharski z Krakowa. 

Byli obecni chyba wszyscy biskupi polscy, tysiące księży diecezjalnych, 

zakonników i zakonnic. Były także nieliczne delegacje z Kraju: rządowa                    

z Henrykiem Jabłońskim na czele, wojskowa oficerów, wszelkich organizacji                

i grup społecznych, zakładów pracy i instytucji. 



 

 

Zwłoki Zmarłego  już w dniu śmierci były eksportowane do kościoła 

seminaryjnego Św. Józefa. Który służył jako prokatedra do czasu odbudowania 

Katedry Św. Jana. Tam do czasu pogrzebu nieustannie były odwiedzane                           

i odprawiane nabożeństwa żałobne. Na pogrzeb pośpieszyły rzesze Ludu 

Bożego z całej Polski.  

 

 
 

 Kondukt pogrzebowy wyruszył z kościoła na Plac Zwycięstwa gdzie 

ustawiono ten sam ołtarz, który służył do pontyfikalnej celebry papieża. Droga 

konduktu była usłana kwiatami, które mówiły o miłości Narodu. Śpiewano 

radosne ,,Chrystus Zmartwychwstan jest”. Trumną nieśli na zmianę księża, 

strażacy, harcerze, chłopi, robotnicy, delegacje stowarzyszeń i organizacji. 

Trumna stanęła na skromnym katafalku przed ołtarzem. Plac i ulice zapełniły się 

całkowicie. 

Głównym celebransem był przedstawiciel Papieża Kard. Casaroli, obok Kard. 

Król z Filadelfii i Kard. Marty z Paryża. Koncelebrowali i inni kardynałowie, 

biskupi metropolii warszawskiej i księża dziekani z Warszawy. Słowo wstępne 

wygłosił Kard. Casaroli, tłumaczone na język polski. Oddał hołd zasługom 

Zmarłego, wzywając wszystkich: ,,Módlmy się  dzisiaj za Niego, módlmy się 

wraz z Nim”.  Po Ewangelii wystąpił Kard. Macharski: Najpierw odczytał 

homilię przysłana przez papieża, potem wygłosił słowo własne.  



 

 

 
 

 Komunię rozdzielało 150 kapłanów i diakonów. Po Mszy Św. Pożegnalną 

mowę wygłosił Bp. Władysław Niziołek wikariusz kapituły warszawskiej.  

 Z kolei kondukt wyruszył z Placu Zwycięstwa do Katedry na Starówkę. 

Pochód rozciągnął się  na przestrzeni długości i szerokości ulic. Kamery 

ukazywały wszystko. Śpiewy chwilami przechodziły w ton manifestacyjny, 

szczególnie na Placu Zamkowym w pieśniach: ,,My chcemy Boga” i ,,Boże coś 

Polskę”. 

W katedrze ostatnie pożegnanie  liturgiczne odprawił Kard. Król, 

mówiący dobrze po polsku. I jeszcze biskup Niziołek odczytał fragmenty 

testamentu Zmarłego.  

Trumnę ze zwłokami Prymasa zniesiono do krypty, gdzie stanęła na 

postumencie. Złożono na niej wieńce i kwiaty, że niemal w nich utonęła.                 

A potem zaczął się korowód składających ostatni hołd uznania: szli 

kardynałowie, biskupi, najwyższe czynniki rządowe, trzy siostry i kilka osób 

młodszych z rodziny, a potem kto mógł się docisnąć. Cała uroczystość trwała aż 

do godziny 21 … Takiego pogrzebu chyba nikt dotąd w Polsce nie miał. 

Wyrazem najwyższego uznania  wypowiadał jeden z transparentów                   

w słowach: 

- Takiego Ojca, Pasterza i Prymasa Bóg daje raz na 1000 lat.  

 



 

 

 
 

 
 

 Grób nadal jest odwiedzany, pokryty kwiatami i zawsze można widzieć 

przy nim modlących się, ale raczej nie za Zmarłego, ale do niego, uważając Go 

za Świętego. 



 

 

 

 Prymicja. Ks. Jan Czapski pochodzi z Uścimowa. W tutejszym Liceum 

zdobył maturę w 1975 roku. Wstąpił do Seminarium w Siedlcach jako jeden na 

przestrzeni wielu lat z tutejszych absolwentów. W tym roku 13 czerwca 

otrzymał święcenia kapłańskie. Przedtem przysłał zaproszenia dla wielu                     

z klasowych kolegów i koleżanek oraz wychowawcom. Zapragnął również tu 

odprawić Mszę Św. prymicyjną, co było mile przyjęte.  

 Na święcenia do Siedlec pojechała tylko jedna koleżanka, Halina Szpil – 

Pieńkus wraz z mężem. Pojechałem z nimi zabierając ze sobą  dwóch 

ministrantów, Andrzeja Jaszczuka i Andrzeja Klimeckiego.  

Prymicjant wraz z nami przyjechał, aby pomóc w pierwszej spowiedzi 

dzieci i rodziców. Następnego dnia w niedzielę o godz.8 odprawił swoją 

pierwszą Mszę Św. Uroczystości pierwszo komunijne poprowadziłem osobiście. 

Po zakończeniu złożyłem Prymicjantowi życzenia. Teraz on sam przemówił, 

wyrażając wdzięczność Bogu za powołanie, wszystkim zaś wychowawcom              

i kolegom za wszystkie przeżycia na drodze do kapłaństwa. Na zakończenie  

udzielił błogosławieństwa prymicyjnego, obecni zaś alumni rozdali pamiątkowe 

obrazki. 

Sądzę że taka uroczystość wywiera wpływ na przeżycia młodych 

chłopców, co może utwierdzić i rozwinąć ziarno powołania, jakie z pewnością 

sieje Chrystus w duszach wielu z nich. 

 

 
 

W dwa tygodnie później Ks. Jan odprawił Mszę Św. prymicyjną w swojej 

parafii rodzinnej, na którą też pojechali Pieńkosowie. Przybyła na nią i siostra 



 

 

Prymicjanta , Józia także absolwentka tutejszego liceum, która wstąpiła do 

zgromadzenia SS Felicjanek. Uczęszcza tu także brat Romek, który zdradza 

oznaki powołania. 

 

 
 

 W tym roku dwóch maturzystów zgłosiło się do Seminarium                 

w Siedlcach: Marek Kot z parafii Ostrów Lubelski i Andrzej Duklewski                     

z Uścimowa. W przyszłości więc będą również prymicje. Żeby tak miejscowi … 

 



 

 

 
 

 

 

 

Rok Katechetyczny 

 



 

 

 
 

Maturzyści miel zakończenie katechizacji młodzieżowej w niedzielę 10 

maja o godz. 16-tej. Otrzymali dyplomy ukończenia i pamiątkowe Tabloo.  

 



 

 

 
 

We wtorek 9 czerwca pojechaliśmy do Niepokalanowa. Zebrało się razem 

41 osób. Pożytek duchowy był widoczny: spowiedź, Komunia Św., przeżycia 

oglądania muzeum O. Maksymiliana, Misterium Męki Pańskiej i Panoramy 

Tysiąclecia. Wrażenia niezapomniane. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 Lekcje Religi z młodzieżą były bardzo miłe. Program dogmatyki 

nie jest łatwy, ale budził zainteresowanie, szczególnie w kwestiach mniej 

znanych, padało więc dużo pytań. Frekwencja była dobra, nawet bardzo dobra, 

bo nie uczęszczało tylko 6 osób. Świadectwa dałem na blankietach zakupionych 

w Kurii. Stopnie w większości były bardzo dobre, wyjątkowo dostateczne. 

 



 

 

 
 

Uczniowie kończący Zasadniczą Szkołę Rolniczo – Ogrodniczą także 

otrzymali tabloo, choć skromne, bo było ich bardzo mało. Przeciętna stopni było 

- dobry.  

Szkoła Podstawowa zachowuje dobrą opinię. Dzieci uczęszczały na lekcje 

należycie, były ciekawe, więc z lekcji sporo wiadomości pozostało im na dalszą 

drogę życia. Oczywiście są wyjątki, ale tak nieliczne, że nie warte wspomnienia. 

Klasa VIII dostała tajdze tabloo, z czego była bardzo dumna, bo fotografie 

ułożone w ten sam sposób, jak maturzystów. 

Zakończenie roku katechetycznego odbyło się w dzień  Zielonych Świąt. 

Złożyłem szczegółowe sprawozdanie . Przy okazji zrobiłem jeszcze kilka 

fotografii poszczególnych klas. 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Klasa VIII A 

 

 
 

Klasa VIII B 

 



 

 

 
 

Klasa VI 

 

 
 

Klasa I 

 



 

 

 
 

Przedszkolacy 

 

 
 

Młodzież z klasy VIII w Niepokalanowie, 7 lipca 

 

 

 Pierwsza Komunia Św. Klasa II liczyła 23 uczniów, w większości 

dziewczynek. Była to dobra klasa: żywa, bardzo ciekawa, wprost wścibska, 

rozgadana, w dużej części na wyścigi wyrywająca się z odpowiedziami. Już              

w ciągu roku przerobiony był cały materiał katechizmowy i do połowy maja na 

nowo powtarzany. Odpowiedzi były zadowalające, dzieci były dobrze 

przygotowane. Do grupy miejscowej dołączyły dzieci z Mogiłek i Cichostowa.  



 

 

 Jednolity strój wszedł już w zwyczaj. Chłopcy także byli ubrani w białe 

koszule i krawaty. Również deklaracje o dniu bezalkoholowym nie wywołują 

sprzeciwu i są dochowywane, a raczej nie robi się już tak szumnych gościn. 

 Termin uroczystości 14 – czerwca – wybrany był w dostosowaniu 

święceń neoprezbitera, a także po zakończeniu roku szkolnego, by dzieci nie 

były zaabsorbowane innymi sprawami oraz były wolne na ,,biały tydzień”. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8
00

 Pogoda z rana sprzyjała, później robiło 

się coraz zimniej, i padał deszcz. 

 Frekwencja ludzi bardzo duża. Dzieci pełniły przygotowane funkcje:  

 Grzesiek Bożym - akt przed Komunią Św.  

 Małgosia Ognik - akt po Komunii Św.  

 Marek Wodowski - odnowienie obietnic 

 Ania Kalinowska - akt ofiarowania Matce Bożej 

 Dorota Romaniuk - przemówiła do rodziców 

 Renia Weremczuk - deklamowała wierszyk 

 

 Także prymicjant w przemówieniu skierował kilka słów do dzieci, życząc 

im, aby w przyszłości któryś z tych chłopców stał przy ołtarzu jako kapłan 

Chrystusowy. 

Obrazki dzieci otrzymały lakierowane na desce. Po wspólnym śniadaniu 

fotograf Nowicki z Parczewa zrobił też grupowe  zdjęcie, po czym fotografował 

indywidualnie. 

 

 
 



 

 

 
 

,,Biały  tydzień” właśnie trwał dwa razy dłużej, gdyż zaraz we czwartek 

było Boże Ciało, po nim zaś cała oktawa i jeszcze święto Najświętszego Serca 

P. J.  i Niepokalanego Serca Maryi, dzieci brały udział w procesji i gorliwie 

przychodziły. 

 Pielgrzymka dla dzieci pierwszo komunijnych do Niepokalanowa stała 

się już tradycją i przez cały rok o tym się mówiło. Tym razem jazda pociągiem 

ze względu na tak  fatalny rozkład była niemożliwa. W nowej sytuacji 

wynajęcie  autokaru nie stanowi trudności. Za pośrednictwem PPPK dostaliśmy 

autokar z przyczepą, razem 86 osób. Kto pojedzie?  

 



 

 

 
 

 
 

Przede wszystkim dzieci, każde z opiekunem – 26 dzieci, tylko 2 nie 

pojechało. Następnie młodzież po VIII klasie – 12 osób; kilkoro innych dzieci            

i młodzieży, a dopełnili starsi, przeważnie kobiety. 

 



 

 

 
 

 We wtorek 7 lipca wyruszyliśmy. Podróż była bardzo nudna, przeżyli 

wszystko według programu. Dzieci podczas Mszy Św. stanęły na środku 

kościoła w strojach zwracając uwagę licznych pielgrzymek. Wspomnień 

pozostało mnóstwo. Fotografie na pamiątkę. Koszty podróży wyniosły tak mało, 

ze za pozostałe pieniądze zakupiono dzwonki harmonijne do kościoła. 

 

 
 

 

Służba Liturgiczna. Ministranci z braku kościelnego mają szczególną 

rolę do spełnienia, jako w potrzebie przygotowujący wszystko do nabożeństw                   

i posługujący podczas nich. Są do tego przysposobieni. Jest ich bardzo wielu, bo 

około 25, z Milanowa i z Kostrów, kilku już starszych, po szkole podstawowej.  

W tym roku 7 chłopców wzięło udział w rekolekcjach oazowych                      

2 - tygodniowych, w Węgrowie: Adam Bierzejewski, Andrzej Reniszak i Paweł 

Ziółkowski; w Wilczyskach młodzi: Rysiek Dymitruczyk, Andrzej Jaszczuk, 

Andrzej Klimecki i Stasiek Witkowski. Wrócili zadowolenia, jak i rodzice ich. 



 

 

 

 
 

 

 Bardzo licznie dzieci biorą udział w procesji. Najliczniejsze dziewczynki, 

chętnie sypią kwiatki Jezusowi. 

 

 
 



 

 

 
 

Wpis  w Kronice Ks. Biskupa Jana Mazura 

 

 Odpust. M. B. Anielskiej wypadło w niedzielę. Pogoda prawdziwie 

letnia, uroczystość przy ołtarzu polowym, przygotowanym przez S. Stasię                   

z pomocą Diakona Marka: duże M na niebieskim tle, z czerwonym sercem. 

Celebransem był Ks. Mieczysław Siuciak, kazanie wygłosił Ks. Stanisław 

Madej, proboszcz z Suchowoli. Spowiadali sąsiedzi: z Parczewa, z Gęsi,                    

z Wohynia, z Jabłonia i z Radcza. 

 

 
 

 Diakon Marek. W obecnym systemie wychowawczym w Seminarium 

alumni jeden miesiąc ostatnich swoich wakacji, zazwyczaj już diakoni, spędzają 

na praktyce parafialnej.  



 

 

W maju otrzymałem pismo od Ks. rektora, że w tym roku i Milanów 

otrzyma praktykanta. Przyjąłem chętnie, prosząc o ziomka, dk. Marka Bielaka,  

z Wólki Soseńskiej, par. Mordy, aby zapoznać się z nim bliżej. 

Przyjechał już na odpust i był do połowy września. Dk. Marek okazał się 

sympatycznym, młodzieńcem, pełnym gorliwości pracownikiem. Uczestniczył 

we wszystkich sprawach życiowych i duszpasterskich. Prowadziliśmy wiele 

rozmów: wspomnienia, omawianie problemów, informacje ze świata… On się 

uczył ode mnie, ale i ja uczyłem się od niego odnośnie nowości w sprawach 

Kościoła. Praktyka miała głównie na celu  włączenie się w duszpasterstwo 

dzieci i młodzieży. Wspomnianą okazją  były trzydniowe rekolekcje dla 

młodzieży. We wrześniu prowadził katechizację we wszystkich klasach. 

 

 
 

 W ostatnią niedzielę, 13 września, sam wygłaszał kazanie i zebrał tace na 

Seminarium. Ofiary były obfite, gdyż parafia go polubiła, szczególnie dzieci. 

 Święcenia kapłańskie otrzymał 13 lutego 1982r.. Następnego dnia 

odprawił prymicję w parafii rodzinnej, na której głosiłem kazanie. W drugą 

niedzielę , 21 lutego przyjechał z prymicja do Milanowa, udzielił 

błogosławieństwa i ministranci rozdali obrazki. 



 

 

 Pierwszy wikariat otrzymał w Wohyniu i często służy pomocą sąsiedzką.  

 

 

 Rekolekcje młodzieżowe. W pracy Kościoła w świecie współczesnym 

wciąż poszukuje się nowych systemów, nowych dróg do głębszego 

zaangażowania w Zycie religijne, aby ułatwić duszom prawdziwe spotkanie                

z Bogiem. Szczególną uwagę zwraca się na dzieci i młodzież. Podstawową 

formą jest wewnętrzne skupienie rekolekcyjne, w różnych miejscach i czasie:            

w kościele, na Sali wykładowej, jak tez w plenerze na biwaku 

 Takie rekolekcje od dłuższego czasu prowadzono w ośrodkach 

umożliwiających pobyt młodzieży, najczęściej w Siedlcach. W Seminarium 

(chłopcy) i w Domu Emerytalnym (dziewczynki). Ale tam brali udział bardzo 

nieliczni. Wystąpiono więc z wnioskiem urządzenia takich rekolekcji                        

w parafiach.  

 Referent duszpasterstwa młodzieży, Ks. Jan Gomółka zaproponował także 

w Milanowie, co chętnie zostało przyjęte. Czas odpowiedni – ostatni tydzień 

wakacji, 25 – 27 sierpnia, wtorek, środa, czwartek. Nie chodziło wcale o wielkie 

skupisko młodzieży, ile raczej o głębsze zainteresowanie i przeżycie. Zebrało się 

około 30 osób, od klasy VIII wzwyż, nawet maturzystów. 

Porządek był następujący. O godz. 9 Msza Św. z przemówieniem 

wprowadzającym i czynnym uczestnictwem. Potem konferencje dyskusyjne na 

Sali katechetycznej, przeplatane chwilami odprężenia, nawiedzeniem 

Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcową. Były tez dyskusje o szerokiej 

tematyce, do których punktem wyjścia były pytania i problemy stawiane przez 

,,skrzynkę pytań”.  W wypowiedziach analizowano problemy i szukano 

wniosków rozwiązania praktycznego. W porze obiadowej kilka osób w kuchni 

przygotowywało kanapki na wspólny posiłek. Owoce z sadu stanowiły ciągły 

deser. Na zakończenie dnia skupienia była druga Msza Św. o godz. 17,                       

z przemówieniem podającym myśli do indywidualnego przemyślenia. 

Czas był dobrze wykorzystany i owocny. Młodzież początkowo bierna powoli 

rozkręcała się, coraz śmielej zabierając głos w stawianiu pytań                                    

w wypowiedziach, wykazując w niektórych wypadkach głębsze myśli i poglądy. 

Obok wspomnień osobistych, pozostała wspólna fotografia i przezrocza. 

 



 

 

 
 

 

 Wizytacja 20 – 21.IX.1981 Ostatnia wizytacja kanoniczna w Milanowie 

odbyła się w 1975r. W zasadzie powinna nastąpić w 5 lat później, ale ze 

względu na peregrynację Obrazu Kodeńskiego została przełożona na rok 

następny. 

 Termin wypada w niedzielę 20 września. Ponieważ 18 jest odpust Św. 

Stanisława Kostki, tego dnia odbyła się spowiedź, ale sama uroczystość została 

połączona z przyjazdem Ks. Biskupa. Msze Św. o 7 i 9  były dla tych, którzy nie 

mogli przybyć po południu na ingres.  

 J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan mazur przyjechał na godz. 15
45

 do 

granicy parafii, gdzie oczekiwali parafianie własnymi pojazdami. O godz. 16 

nastąpił ingres i powitanie w kościele. Pierwsi wystąpili przedszkolacy                      

w zbiorowej deklamacji wypowiadanej bardzo gromko, zwłaszcza ostatnie 

słowa, Az Biskup się uśmiechnął. Potem podobnie szkolne dzieci i młodzież                  

w defiladzie. W imieniu starszych parafian przemówił Tadeusz Zieliński                      

z Zieleńca w asyście kobiet z kwiatami, witając po staropolsku chlebem i solą. 

Także proboszcz od siebie powiedział kilka słów, wyrażając wdzięczność za tę 

placówkę. Biskup w krótkich słowach powitał parafię i zapowiedział program 

wizytacji. 

 Mszę Św. odpustową odprawił Biskup przy ołtarzu polowym, sam 

wygłosił bardzo długie kazanie odnosząc się głównie do bierzmowania i udzielił 

tego sakramentu 61 osobom – młodzieży z klasy VII. Na zakończenie Biskup 

poprowadził odpustową procesję Eucharystyczną. Było już zbyt ciemno, by 

zrobić fotografię, bo nabożeństwo trwało do 18
30

. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 Pozostała jeszcze młodzież na konferencję. Niestety, niewiele jej było, 

gdyż szkolna miejscowa już odjechała, internacka nie powróciła, bo akurat 

liceum otrzymało 3 – dniową przerwę na wykopki, tak że pozostała nieliczna 



 

 

pozaszkolna oraz miejscowa uczęszczająca do tutejszego liceum oraz z klasy 

VIII.  

 Księża sąsiedzi nie mogli doczekać się końca i na wspólnej kolacji 

pozostało tylko kilku. Następnego dnia po śniadaniu około godz. 8 Biskup 

rozpoczął lustrację gospodarstwa i kościoła. Robił to raczej pobieżnie, bo 

właściwie wszędzie panował porządek. 

 O godz. 9 Biskup odprawił Mszę Św. z kazaniem o obowiązkach 

rodzicielskich chrześcijańskich, zalecając szczególnie wspólny pacierz rodzinny. 

Z matkami do kościoła przyszły wszystkie dzieci przedszkolne: większe na 

własnych nogach mniejsze na rękach lub nawet w wózkach. Po Mszy Św. 

Biskup udzielił błogosławieństwa, a dziekan rozdał im obrazki na pamiątkę. Na 

zakończenie zrobiłem wraz z Biskupem wspólną fotografię. 

 

 
 

Podczas przerwy pojechaliśmy samochodem na cmentarz grzebalny, gdzie 

również na ogół panował porządek. Sumę o12 również odprawił Biskup, na 

która byli zaproszeni starcy i chorzy, Ala przybyli tez licznie starsi parafianie. 

Biskup wygłosił kazanie na temat wartości cierpienia w duchu pokuty                            

i ekspijacji; udzielił też chorym błogosławieństwa. 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 Teraz nastąpiło oficjalne zakończenie wizytacji. W Pożegnalnym 

przemówieniu Biskup nawiązał do obserwacji i spostrzeżeń i podsumował swoje 

oceny bardzo pozytywnie. Jako proboszcz także pożegnałem Biskupa, 

nawiązując do jego słów i podkreślając ofiarność i zaangażowanie parafian,                

a szczególnie zasługi rady parafialnej. Nic tu nie było robione na pokaz. 

Była jeszcze krótka rozmowa  z radnymi, pospieszny obiad i o 14 spotkanie                 

z dziećmi. Sala katechetyczna nie mogła pomieścić 200 osób, choćby i małych, 

więc Biskup przeniósł się do kościoła i tam blisko godzinę prowadził rozmowę 

w formie egzaminu  na temat katechizacji. Zebrała się też garść młodzieży                   

i przez kilkanaście minut Biskup z nią rozmawiał.  

 Na zakończenie odprawił też Mszę Św. Po niej dzieci obdarzyły Biskupa 

wiązankami kwiatów i zrobiłem wspólną fotografię, na której widać takie 

mrowisko dzieci, że trudno je rozpoznać, zwłaszcza że słońce świeciło z boku               

i połowa twarzy pozostaje w cieniu. 

 W międzyczasie dziekan przejrzał księgi kancelaryjne, stawiając mylnie 

datę listopadową. Biskup je podpisał i około 16
30

 odjechał do Siedlec. 

 

 

Stan wojenny. Kronika niniejsza zawiera notatki dotyczące wyłącznie 

życia parafialnego, sprawy więc szerszego znaczenia wspomina o tyle, o ile 

wywołują wpływ na sprawy lokalne.  

Ogólna sytuacja ostatnich lat w Polsce pośrednio wpływa na działalność 

Kościoła i Zycie religijne w tak przeważającej części katolickiego Narodu. 

Wymienię choćby szersze informacje ze świata, bezpośrednie transmisje 

telewizyjne z  inauguracji Pontyfikatu Jana Pawłami, z pielgrzymki do kraju,              

z wypadku zamachu na Jego życie, z pogrzebu Prymasa Tysiąclecia itp. Nie 

można tez pominąć pozwoleń i budowy licznych kościołów i kaplic, innych 

także obiektów kościelnych … Również uroczysta peregrynacja kopi Obrazu   

M. B.  Kodeńskiej mogła odbyć się  dzięki całkowitej swobody działania 



 

 

wiernych. Możliwość wynajmowania  autokarów  rozwija ruch pielgrzymkowy. 

Tak wynajęty był autokar do Niepokalanowa, później 6 września na 

uroczystości jubileuszowe do Kodnia. 

I oto ogłoszony 13 grudnia 1981r. stan wojenny w dużej części 

sparaliżował  rozwój działalności i pod znakiem zapytania  postawił możliwości 

na przyszłość. Już same ograniczenia w komunikacji odbijały się ujemnie na 

rekolekcjach, na uroczystościach. Braki gospodarcze zahamowały  

budownictwo. Trudności prowizyjne wpływają  niewypowiedzianie ujemnie na 

postawę moralną społeczeństwa, sprzyjając nieuczciwości, uwzględniając 

chciwość i egoizm, przestawiając skalę wartości. Z tego powodu i praca  

duszpasterska  staje się trudniejsza. 

Kościół nie pozostał obojętny na różne wydarzenia i na swój sposób stara 

się wpływać łagodząco. Rozmowy na wysokim szczeblu wspierane są 

modlitwami w intencji Ojczyzny, o pokój i zgodę, za uwięzionych, cierpiących                

i pomordowanych. Śpieszy tez z pomocą  materialną, jak taca na powodzian, 

starania o pomoc z zagranicy i rozdział potrzebującym, wcale nie łatwe zadanie.  

 

Pomoc charytatywna. Nie jest to bynajmniej powód do chwały, że 

Polska występuje wobec świata w roli żebraka, ale niestety, taka pomoc stała się 

nieodzowna Jakimiś drogami i w jakich rozmiarach, nadchodziła, niewiele 

wiemy tu na dole, ale można mieć pewne wyobrażenie , jeśli się weźmie pod 

uwagę, co otrzymała parafia do czerwca 1982r.  

Prawie 2 tony mąki, 120 kg. ryżu, 160 kg. mleka w proszku, ponad 300 

kg. margaryny, 225 kg. oleju, 130 kg. masła około 200 kg. smalcu, około 250 

kg. różnych konserw, 100 kg. sera, 30 kg. cukru …   

Oprócz żywnościowych, było tez kilka paczek z inna zawartością: 

kilkanaście par obuwia używanego, i nowego, w ubraniowych były sukienki, 

płaszcze, palta, nawet futerka z królików dla dziecka i kożuszek, spora ilość 

spodni używanych i nowe, sporo bielizy osobistej.  

Gdyby wszystko podliczyć  po minimalnych nawet cenach obecnych – 

wychodzi ponad pół miliona – w tak małej parafii, to ile w skali ogólnopolskiej? 

Podział okazał się nie łatwy. W pierwszym rzędzie dostały rodziny 

wielodzietne, następnie renciści, staruszkowie, chorzy …Początkowo utworzona 

została komisja społeczna ale później dostawał każdy, kto przyszedł. Było przy 

tym  sporo zawiści i pretensji, to też były to poważny kłopot: pochłaniało sporo 

czasu, kosztów przewozu, a jeszcze i przykrości. Oby się skończyło. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Katechizacja 1982 

 

 
 

 Maturzyści zakończenie katechizacji i pożegnanie mieli w niedzielę          

9 maja po południu. 

 



 

 

 
 

 Klasa VIII była tą, którą jako pierwszą przygotowywałem do spowiedzi            

i Komunii Św., i może dlatego była najbardziej lubianą. Zakończenie                          

i pożegnanie odbyło się w sobotę 12 czerwca bardzo uroczyście                                

i w rozrzewnieniu. Klasa B okazała się także sympatyczna. 

 

Pierwsa Komunia Św. odbyła się w uroczystość Trójcy Świętej                      

6 czerwca – 31 dzieci 

 



 

 

 
 

W procesji 

 

 
 

W kościele 

 



 

 

 
 

 
 

Przyjdź, Panie Jezu. Ciało Chrystusa 



 

 

 
 

Wspólne śniadanie 

 

 
 

Rodzina dziecięca  

 



 

 

 
 

Do Niepokalanowa pielgrzymka dzieci pierwszo komunijnych wyruszyła 

dopiero 20 lipca, dwoma autokarami wynajętymi za pośrednictwem PTTK. 

Wzięło udział 25 dzieci z matkami oraz kilkanaście  osób innych. Postronnych, 

razem 90 osób. Podróż odbyła się sprawnie. Msza Św.  o godz. 11, zwiedzanie 

zwykłą koleją. Wrażenia olbrzymie. Zadowolenie pełne. 

 

 
 

  

 



 

 

Boże Ciało Wypadało 10 czerwca. Chłodno ale pogodnie. Oktawa 

połączona z ,,białym tygodniem” dzieci, frekwencja więc duża. Fotografia 

zamiast cukierków. 

 

 
 

Szpaczki kwiatków 

 

 
 

Dzieci pierwszo komunijne 



 

 

 

 
 

 
 

Z poduszeczkami 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

Chorągiew: Anna Witkowska, Mirosława Witkowska, Andrzej Malinowski, 

Urszula Dmitruczyk, Maria Skrzeczkowska. 

 



 

 

 Grota. Powiększenie cmentarza przykościelnego utworzyło za kościołem 

duży plac dający optycznie wrażenie pewnej pustki, więc już Ks. Błoński 

ustawił pod gruszą figurkę Matki Bożej z dzieciątkiem z dawnego szpitala na 

stosie kamieni., planując w przyszłości budowę kapliczki, gdyż figurka 

ceramiczna lasowała się   od wpływów atmosferycznych. Patrzyłem na to                        

i krystalizowała się  myśl , by kapliczkę pobudować w formie groty z kamienia. 

Gdy w ubiegłym roku pozostało dużo cementu nie wykorzystanego na 

utwardzenie drogi, przystąpiłem do wykonania. W październiku został zalany 

fundament i położone pierwsze warstwy kamienia. Na wiosnę z powodu 

długotrwałych mocnych przymrozków do roboty przystąpiono dopiero w maju                          

i budowa żmudna trwała cały miesiąc. 

  w wymarzonych planach grota miała być z dużych głazów, ułożonych 

niezbyt foremnie, jakby w naturalnym zwalisku. Ale w praktyce wykonanie 

okazało się niemożliwe, bo jak taki ciężar wywindować w górę. Mechaniczna 

wyciągarka mogła posłużyć, ale jaką siłą głaz obrócić, dopasować i związać                 

w jedna masę ?... Ostatecznie głazy zostały rozbite i kamienie ułożone aż zbyt 

dokładnie.  

 Kamienie ofiarowali parafianie: kilka fur Łubińscy z Mogiłek, furmanki                

z Zieleńca przywiozły, Borowicz z Cichostowa, bardzo mile ofiarowali 

mieszkańcy Milanowa, ale nie mogę wymienić bo zwoził najczęściej Szuciak 

Henryk i nie zapisywałem ofiarodawców. Żwir w formie ofiary przywieźli 

pracownicy SKR-u. jako majster murarski budowę  wykonywał Stanisław 

Pieńkus, jako pomocnik najczęściej pracował Bolesław Syczyński. Ryszard 

Kalinowski na ochotnika porozbijał jak duże kamienie. Światło wykonał Marian 

Surowiec.  

Lecz chciałem mieć i w tym swój osobisty udział jako wotum 

dziękczynne za dar kapłaństwa. Tak się ułożyło, że wszystkie najważniejsze 

przeżycia w przygotowaniu do stanu duchownego miały miejsce w dni świąt 

Maryjnych, a szczególnie Niepokalanego Poczęcia. Często nurtowała mnie myśl 

wyrażenia wdzięczności w jakiejś konkretnej formie, ale nie znalazłem 

warunków. teraz mając możliwość, własnym sumptem opłaciłem koszty 

budowy, na przyszłość przywidując jeszcze zakupienie nowej figury 

Niepokalanego Poczęcia.  

W niedzielę 18 lipca po Mszy Św. poświęciłem grotę w obecności 

parafian, wyjaśniając motywy budowy. Tu przed grotą na małej platformie może 

być ustawiony ołtarz i służyć do nabożeństw polowych przy dużym skupieniu 

wiernych. 

Ma przyszłość planuje obsadzić grotę roślinami pnącymi, jak dzikie wino, 

bluszcz, róże, oraz wszędzie z boku kwietniki. 

 



 

 

 
 

Najbardziej czynni radni: Antoni Kwiatek, Władysław Szuciak  

 

 

Organy. Przed dwoma laty podczas remontu organów (patrz str. 39) 

została zawarta umowa o powiększenie. Wykonanie było przywidziane na rok 

1982 

Po ogłoszeniu stanu wojennego i powszechnie deficytowej sytuacji 

gospodarczej było wątpliwe, czy umowa będzie zrealizowana. To tez podczas 

kolędy zawiesiłem składanie ofiar na ten cel, ograniczając się do tradycyjnych                      

w naturze, odkładając większe ofiary Az do czasu wykonania robót. I dobrze 

wyszło, gdyż w tym czasie wystąpiła  gwałtowna zwyżka cen i pieniądze 

straciły wartość, a ponadto niebezpiecznie było je przechowywać. 

W maju otrzymałem list od organmistrza, że mimo wszystko wykona 

zobowiązanie w lipcu. Przyjechał z pomocnikiem siostrzeńcem 5 lipca i wzięli 

się ostro do roboty. Przywieźli właściwie wszystko gotowe, a tylko należało 

wszystko dopasować i zamontować. Pracowali od 8 do 19, z godzinna przerwą 

na obiad. W ciągu dwóch tygodni ukończyli. Do 6 głosów poprzednich przybyło 

4 nowe, przy czym mikstura 3 chórowa – razem 324 piszczałek, podczas gdy 

dawnych było 280.  

w tym tez czasie parafianie złożyli ofiary, że potrzebny fundusz znalazł 

się w całości, zwłaszcza że część była wpłacona w ubiegłym roku. 



 

 

W takiej parafii warto pracować! 

 

 
 

Organmistrz Marian Nawrot i pomocnik Jacek 

 

 

Odpust M. B. Anielskiej. W niedziele 1 sierpnia. Pogoda ładna, około 

20
0
C – chłodno. 

Ołtarz przed grotą. Celebrans – Ks. kan. Mieczysław Marczuk, proboszcz 

w Parczewie. Kaznodzieja Ks. Witold Kobyliński. 

Warunki atmosferyczne tego roku; w kwietniu do końca nocne 

przymrozki nawet kilkustopniowe; w maju i do połowy czerwca upały 30 

stopniowe; druga połowa czerwca chłodna i chmurna, ale bez opadów; lipiec 

znowu skwarny z deszczu  prawie wcale; sierpień także samo bez opadów                       

i skwarny. 

Opóźniona wegetacja, dopiero maj zazielenił; w czerwcu około połowy 

nocny przymrozek zniszczył wiele roślin; teraz wszystko wyschło, nie da się 

orać, siew nie wzejdzie … 



 

 

 
 

 

Jubileusz 600 lecia. 600 lat … 6 wieków … 6 lat przygotowania kwietniu 

list Episkopatu zapowiedziała cały rok jubileuszowy, trwający do września 

1983r., do 300 rocznicy zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem. 

W liście tym zapowiedziano różaniec jubileuszowy, różaniec zwycięstwa: 

przez cały miesiąc odmawianie jednej tajemnicy, począwszy od maja- przez 15 

miesięcy. odmawianie indywidualnie, w rodzinach, w zgromadzeniach. 

Parafianie na Mszy Św.  to rodzina duchowa, więc codziennie po Komunii Św. 

odmawiamy tajemnicę. 

 Na dzień jubileuszu w święto M. B. Częstochowskiej, 26 sierpnia, 

zaproszono papieża, ale w stanie wojennym władze państwowe uznały sytuację 

za nieodpowiednią i odłożyły na przyszły rok …Czy w ogóle dojdzie do 

przyjazdu? 

od 17 sierpnia odprawiana nowenna  o godz. 17: Msza Św., przy 

wystawieniu Najświętszego Sakramentu fragment historii Jasnej Góry, stosowna 

pieśń i modlitwa chóralna z ludem: dziękczynienia, czci i miłości oraz prośby, 

zakończone kolendą ze święta.  

We czwartek sama uroczystość jubileuszowa. Dzień ten obchodzony był 

świątecznie, choć nie jest świętem obowiązującym. o godz. 9 Msza Św. dla tych 

którzy nie będą mogli przyjść wieczorem. Główne nabożeństwo o 17
30

. 

Frekwencja rzeczywiście świąteczna. Rozpoczęcie procesją 6 wieków:                           

6 odcinków, 6 stacji … S. Stasia przygotowała jako dekoracje na miejscu stacji 

znamienny symbol wieku. Ołtarzem dla Matki Bożej niech będą ramiona  Jej 

wiernych czcicieli. W każdym odcinku Obraz niesie  inny stan. Podczas stacji 



 

 

wygłoszone było słowo wprowadzające, wyjaśniające symbol i wzywające do 

brania Obrazu. Potem lektor czytał komentarz historyczny, z kolei odpowiednie 

modlitwy przeplatane śpiewem dobranych tekstów pieśni. W pochodzie 

śpiewano po dwie kolejne zwrotki znanej pieśni: ,,Ze wzgórz Częstochowy 

rozlega się dzwon”… 

Stacja I – w kościele. Przybycie Obrazu z Jasną Górę. Obraz na ramiona 

biorą dziadkowie, szarfy najstarsze kobiety. Komentarz czyta Renek Zebrowski: 

pierwsze wiadomości o Obrazie i napadzie husytów. Śpiew refrenu: ,,Tyś wielką 

chlubą naszego Narodu”. 

 

 
 

Stacja II – przy krzyżu misyjnym. Symbol – zarys jasnogórskiej wieży. 

Komentarz czyta  Ewa Muszyńska – o pielgrzymkach śpieszących przez wieki     

z różnych stron. Obraz biorą kobiety w strojach ludowych.  

 

 



 

 

 Śpiew ,,Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką; Polski Tyś Królową                     

i najlepszą Matką”. 

 

 
 

 Stacja III obrona Jasnej Góry i śluby Jana Kazimierza ogłaszając M. B. 

Częstochowską  Królową Korony Polskiej 

Symbol: data 1655 – 6 Komentarz czyta Andrzej Klimecki. Obraz na 

ramiona biorą ojcowie – potomkowie rycerzy i żołnierzy obrońców Wiary                      

i Ojczyzny, szarfy biorą matki których piersi stanowiły przedmurze 

chrześcijaństwa. Śpiew tak dobrze znanego refrenu: ,,Matko Boska, Królowo 

Polska, o Pani nasza Częstochowska”. 

 

 



 

 

 Stacja IV przy grocie, na której jako symbol widnieje data: 1717 – 

Koronacja. Komentarz z tej uroczystości czyta Bernadetta Wojciechowska. 

Koroną Maryi jako Matki – Jej dzieci, więc Obraz biorą na ramiona dziewczęta, 

zwłaszcza te, które podążyły na Jasną Górę  w pielgrzymce młodzieżowej                     

6 czerwca, lub pieszej podlaskiej: Marysia Czarnecka, Wiesia Nowicka, Wiesia 

Ziółkowska,  i Krysia Spiczyńska. W modlitwie podziękowanie za opiekę tylu 

pokoleń i prośba o opiekę tego pokolenia. Śpiew dobrze znany:  

 

   ,,Weź w opiekę Naród cały, 

który żyje dla Twej chwały, 

Niech rozwija się wspaniały 

Maryjo”. 

 

 

 
 

 

 Stacja V – w symbolu widnieje XIX okolona łańcuchem – to wiek 

niewoli. Komentarz czytany przez Pawła Ziółkowskiego, opowiada                          

o jednoczącym znaczeniu stolicy duchowej wszystkich Polaków: z zaborów, 

emigrantów i tułaczy, bo tu się spotykali, tu czuli się wolni, ty wszystko mówiło 

za o Polsce, tu powtarzali zakazane wezwanie: ,,Królowo Korony Polskiej”, tu 

modlili się o wolność Ojczyzny …Obraz na ramiona biorą młodzieńcy, gdyż 

tacy składali ofiarę krwi w walkach o wolność, o którą i dziś się modlimy: 

,,Przyjdź nam, miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych 

nieprzyjaciół mocy”.  

 



 

 

 
 

Stacja VI – przy krzyżu misyjnym z drugiej strony, na nim data: 1982 – czasy 

współczesne. Bardzo długi komentarz czytają fragmentami: Mariola Panasiuk, 

Stasiek Witkowski i Marysia Czarnecka. Historia długa: i o wojnach                           

i o ,,nowym oblężeniu” Jasnej Góry przez rzesze pielgrzymów ostatnich lat                  

z najdostojniejszym z nich – Papieżem Polakiem Janem Pawłem II. Obraz na 

ramiona biorą dzieci – pokolenie już ,,nowego Tysiąclecia Wiary”. Modlitwa 

ma wydźwięk dziękczynienia za to wszystko, zakończona prośbą: ,,Niech 

jeszcze raz Polska stanie się wielkim Placem Zwycięstwa , a Duch Święty niech 

odnowi oblicze tej Ziemi”. 

 

 

 
 

 Śpiew jak najbardziej aktualny z hymnu 600 – lecia: 



 

 

  ,,Chcemy prosić Cię, Maryjo dzisiaj, 

  gdy wokoło czyha tyle burz: 

  Zostań z nami, Matko ukochana, 

  Nie lat sześćset, lecz na zawsze już”. 

Procesja weszła do kościoła Obraz stanął na swoim miejscu. Rozpoczęła 

się Msza Św.. Zamiast kazania List Prymasa Polski, wzywający do uczestnictwa 

w uroczystości Jubileuszu i wyjaśniający przybycia do Polski Ojca Świętego.  

Pełny tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu z r. 1956. Odpowiednie 

fragmenty czytali: matka – Anna Parafiniuk, ojciec – Henryk Szuciak, robotnik 

– Romuald Ilczuk, młodzież – Wiesia Ziółkowska i Adam Bierzejewski, dzieci 

– Magda Pogorzelec, Andrzej Jaszczuk i Dmitruczukówna … 

Bardzo dużo – blisko 200 osób przystąpiło do Komunii Św. po której był 

jeszcze różaniec i modlitwa jubileuszowa. Całe nabożeństwo trwało ponad dwie 

godziny. 

w liście  i instrukcji była wzmianka o ewentualnej transmisji telewizyjnej 

bezpośrednio z centralnych uroczystości, ale niestety nie spełniono oczekiwań. 

W dzienniku 15 sierpnia podano dość długi fragment kazania Prymasa                           

o rolnikach i podziękowanie władzom za pomoc pielgrzymkom. Teraz 

przytoczono tylko jedno zdanie widocznie treść kazania była źle przyjęta przez 

władze, ale pełnego tekstu jeszcze nie znamy. 

 

 
 

Wola Gułowska. Po diecezji podlaskiej tak jak po całej Polskiej Ziemi 

rozsiane są sanktuaria Matki Bożej. Tu najsłynniejsze to sanktuarium w Kodniu 



 

 

nad Bugiem . Obraz Kodeń koronowany koronami papieskimi już w 1723 roku 

– drugi po częstochowskim. Marka Boża kodeńska nazwana przez lud wierny 

Królową Podlasia. Są tu i inne  choć mniej znane ale tez słynące łaskami 

sanktuaria w: Leśnej Podlaskiej i Woli Gułowskiej. Obraz w Leśnej Podlaskiej 

ukoronowany został w 1963r. w tym roku 5 września dokonano koronacji 

łaskami słynącego obrazu w Woli Gułowskiej. Przygotowania trwały już od 

dłuższego czasu a w maju były specjalne czytanki w których przedstawiono 

historię obrazu. Obraz pochodzi z XV wieku. Znaleziony koło Łysobok na 

brzegu Wieprza w połowie XIV w. Prawdopodobnie wyrzucony z kościoła 

przez kalwinów. Obraz oddany dziedzicowi Rusieckiemu, który w roku 1548 

zbudował w Woli Sułkowskiej kaplicę. Obraz od tego czasu zasłynął łaskami. 

Koronacji dokonał kard. Józef Glemp Prymas Polski z udziałem licznych 

biskupów. Wszystkie  parafie organizowały pielgrzymki. Jedni szli pieszo, 

nawet kilka dni, inni własnymi pojazdami. Największa trudność wynikła                        

z autokarami PKS. Bo choć autokar dla parafii był załatwiony to na kilka dni 

przed uroczystością PKS i inne zakłady otrzymały zakaz wynajmowania 

autokarów na pielgrzymki. Otrzymali tylko ci, którzy osobiście pojechali do 

wojewody. Mimo zakazów  i trudności ze strony władz państwowych na 

uroczystości przybyło bardzo dużo pielgrzymów z całej Polski. Z naszej parafii 

bardzo licznie wierni pojechali własnymi środkami lokomocji. Biskup 

Ordynariusz odczytał bullę  papieską i nastąpił akt koronacji. Kazanie wygłosił 

Ks. Prymas, chociaż było wiele głębokich myśli, jednak trudno było odnaleźć 

myśl wiodącą i zastosowanie w czasach współczesnych. Wiernych było tak 

dużo, że po Mszy Św. gdy ktoś znalazł się w fali ludzi idącej naprzód to trudno 

było się wydostać. Niektórzy 4 godziny czekali na postoju zanim wyjechali 

własnym pojazdem. Po uroczystościach ze śpiewem na ustach wielu 

pielgrzymów w kompaniach ruszyło do swoich parafii.  

 

 



 

 

 Przez koronacje Obrazu Matki Bożej w Woli Gułowskie, to sanktuarium 

stało się słynne nie tylko w okolicy ale w całej Polsce. Teraz Panu Bogu należy  

się  wdzięczność za łaskę koronacji i za łaski jakie od matki Bożej otrzymaliśmy 

osobiście.  Ksiądz Biskup Ordynariusz zarządził pielgrzymki do tego 

sanktuarium w wolne soboty października i listopada, poszczególnymi 

dekanatami. Nasz dekanat parczewski otrzymał termin 6 listopada. I tym razem 

wystąpiłem o wynajem autokaru, choć otrzymanie było niepewne i ostateczna 

odpowiedź  dostałem na dwa dni przed wyjazdem. Wcześniej zgłoszeń było 

bardzo dużo, aż nadmiar ale nie wszyscy interesowali  się pielgrzymką i nie 

nasłuchiwali informacji, także ostatecznie zebrało się  tylko 28 osób. 

Pojechaliśmy mimo wszystko. Wyjazd nastąpił o godzinie 7, tak że 

zajechaliśmy najpierwsi, mając pełne dwie godziny czasu na dokładne 

zwiedzenie kościoła , na spowiedź i modlitwy indywidualne. 

 Zaraz na wstępie zrobiłem wspólna fotografię przed kościołem, aby cały 

fronton pozostał na pamiątkę. Kościół wspaniały. w małym oknie nad głównym 

wejściem witraż Obrazu matki Boskiej Gułowskiej. O godzinie 10 rozpoczęło 

się nabożeństwo maryjne, prowadzone przez staruszka karmelitę. O 12
00

 Biskup 

Skomorocha odprawił uroczystą Mszę Św. w koncelebrze z obecnymi 

kapłanami, oraz wygłosił kazanie o czci matki Bożej. Po obiedzie o 15 różaniec 

z bardzo długimi rozważaniami, o 16 odjazd do domu. wszyscy byli bardzo 

zadowoleni. Dziwne, że w rachunku policzono tylko liczbę pasażerów i koszt 

przejazdu był mały.  

 

 

 Kanonizacja O. Maksymiliana. 10 października 1982 roku Ojciec 

Święty Jan Paweł II osobiście  ogłosił bł. Maksymiliana  - Świętym. Wierni 

głębiej przeżywali beatyfikację, wtedy było to coś zupełnie nowego, czego już 

obecnie pokolenie nie znało, gdyż od kanonizacji Św. Andrzeja Boboli w 1938 

roku upłynęło tyle lat. 

 Bardzo trafnie wypowiedział Ojciec Święty, że O. Maksymilian 

kanonizowany jest darem  jubileuszowym Narodu dla Matki Najświętszej,                      

a jednocześnie Jej jubileuszowym darem dla Narodu. 

 

 

 Adwent – Boże Narodzenie. Rekolekcje adwentowe prowadził Ks. 

Marian Pyrka, proboszcz z Sobolewa, Szopkę ubrała S. stasia, biorąc wzór                     

z karty świątecznej, bardzo udanie. Nowy Rok 1983 – zapowiedź Jubileuszu 

Odkupienia Po Sumie opłatek dla przedszkolaków. W niedzielę  po Nowym 

Roku przedstawiłem sprawozdanie ze stanu finansowego parafii za rok ubiegły 

oraz podałem projekty prac i inwestycji na rok następny. Ma to być rok 

odpoczynku, bez większych wydatków i bez specjalnych ofiar. ogłosiłem niech 

przy kolędzie pozostaną tradycyjne drobne ofiary, mniej w pieniądzach, a więcej 

tradycyjne w naturze … Odbiło się to echem nie tylko w parafii, ale i całej 



 

 

okolicy. Przez takie postawienie sprawy, kolęda stała się bardzo przyjemną, bez 

skrępowania obliczeń… Mimo to ofiary wpłynęły, oprócz zboża jeszcze                      

w naturze. 
 

 

 
Przezrocza o Ziemi Świętej. Rodzina Wysockich od pokoleń odznaczała 

się aktywnością . Jako stolarze, w każdym pokoleniu w kościele pozostawiali 

jakąś pamiątkę: kredencję i szafę w zakrystii, reperacja dużej wieży i budowa 

małej i inne. Jeden z Nich Marek mieszka w Lublinie i należy do  Klubu 

Inteligencji Katolickiej. On zaproponował wyświetlenie przezroczy o Ziemi 

Świętej. 19 – 20 marca przyjechał p. inżynier Jerzy Menek z Lublina, przywiózł 

ze sobą slajdy, a także niektóre eksponaty, jak orzech kokosowy, kłosy roślin 

tam rosnących, minerały skał, lampkę oliwną … Dzielił się wrażeniami z pobytu 

w Ziemi Świętej oraz prowadził obszerne objaśnienia nawiązujące do Biblii                  

i Ewangelii i ukazujące stan aktualny. Należy  nadmienić, że p. Menek kolega 

Marka czyni to nie dla zysku, ale dla idei, nie chciał bowiem żadnego 

wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów podróży. 

 Filmy z misji – 15 maja 1983 SS. Franciszkanki Misjonarki Maryi 

Przyjechały w niedzielę rano, aby wyświetlić film i wygłosić prelekcję na temat 

misji. Podczas Mszy Św. Cztery śpiewały przy wtórze gitary, piąta wygłaszała 

prelekcję o misjach., zamiast kazania. Po każdej Mszy Św.  wyświetlany był 

film z pracy na misjach, za każdym razem inny. taca z tej niedzieli b. bogata, 

oddana siostrom na cele misyjne.  

 

 

 Konkurs wiedzy o Ojcu Świętym. Celem bliższego zapoznania ogółu 

wiernych, a szczególnie dzieci i młodzieży, z osobą  i działalnością Papieża – 

Polaka, zalecano specjalny konkurs wiedzy o Jego życiu i pracy apostolskiej.  

Grupa z klasy IV  Bożym Grzesiek   Mirczuk Monika 

    Grelik Magda   Ognik Małgosia 

    Ilczuk Przemek   Romaniuk Dorota 

    Jasiński Tomek   Weremczuk  Renata 

    Jaszczuk Marek   Wodowski Marek 

    Kalinowska Anka   Ziółkowski Stasiek 

 

Grupa starsza:   klasa V    klasa VI 

Czarnecki Marek   Jaszczuk Kasia 

 Dobosz Tomek   Wójcik Elżbieta 

Jędruszczak Robert  Dmitruczuk 

Pawlak Adam     Witkowska Agnieszka 

 

z klasy VIII: Kozłowski Robert i Nieścioruk Krzysiek 

 



 

 

Grupa młodzieżowa: Jaszczuk Andrzej  z klasy VIII  

    Popowicz Henia  z klasy II  

    Piasecka Małgosia  z klasy II 

    Gdela Elżbieta  z klasy III 

    Kalinowska Mariola z klasy III 

    Szuciak Urszula  z klasy III 

    Ziółkowska Wiesia z klasy III 

 

 Należało przygotować wiadomości. Ponieważ książki o papieżu i Jego 

podróżach, były dość popularne, ale zbyt mało egzemplarzy, dlatego                           

w godzinach popołudniowych prowadzone były wykłady. Sposób konkursu 

oparty na wzorach z telewizji i zestawy pytań, wybór i ocena odpowiedzi. 

Pytania opracowałem sam. 

I seria  –  życie i działalność Ojca Świętego  - 40 pytań 

II seria – pielgrzymka do Ojczyzny 

III seria – z wiedzy katechetycznej w odpowiednim programie 

Nagrody: 

 1 – krzyż rzeźbiony 

 2 – Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 

 3 – Ewangelię Jezusa 

 

 Jako nagrodę pocieszenia  za trud nauki i tremy obiecałem i dodałem 

fotografię Ojca Świętego drugiego pobytu w Polsce. Wyniki były następujące: 

pierwsze miejsce: Ania Kalinowska, Kasia Jaszczuk i Henia Oponowicz; drugie 

miejsce: Renia Weremczuk , Agnieszka Witkowska i Mariola Kalinowska: 

trzecie zaś miejsce: Marek Jaszczuk z Tomkiem Jasińskim, Robert Jędzruszczak 

z Krzyśkiem Nieściorukiem oraz Wiesia Ziółkowska. Obok gratulacji zostały 

wręczone nagrody ku zadowoleniu wszystkich. Ponadto młodzież otrzymała 

Pismo Św. N. T. dzieci zaś obrazki. 

 

 

 Nawiedzenie. Drugą inicjatywa w przygotowaniu duchowym na przyjęcie 

Ojca Świętego w Polsce była ponowna peregrynacja kopii Obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej. Obraz był przez jeden tydzień, w każdej diecezji, przy 

czym samo nawiedzenie odbywało się w wielu parafiach po kilka godzin, aby 

wierni w każdym rejonie mogli spotkać się z Matką i Królową, odbyć przy tym 

spowiedź i przyjąć Jej Syna w Komunii Św. Nawiedzenie poprzedziło triduum 

przygotowawcze w Parczewie, z pomocą wszystkich księży dekanalnych                     

w spowiedzi. 12 maja w święto Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 18 Biskup 

Ordynariusz udzielił sakramentu bierzmowania wszystkim opóźnionym z całego 

dekanatu. Przyjazd Obrazu o godz. 20. Powitanie – w procesji wystąpiły 

delegacje wszystkich parafii z chorągwiami i sztandarami i kilka osób asysty jak 

również do niesienia Obrazu. 



 

 

 

 
 

 Na zdjęciu księża dekanatu Parczew po konferencji w Uścimowie na 

której omówiono plan przygotowania i wzajemnej pomocy oraz program samej 

uroczystości. 

 w delegacji z Milanowa wzięta była chorągiew tytułu kościoła, 

Niepokalanego poczęcia. Po powitaniu Msza Św., o północy ,,pasterka 

maryjna”, celebrowana przez księży miejscowych, następnie godziny do rana do 

dyspozycji parafii po trzy razem. Milanów łączył się z Dębową Kłodą                            

i Siemieniem. Od godz. 5 do 6. Trasa przyjazdu z Włodawy przez Wisznice                       

i odjazdu przez Milanów i Wohyń. Na Mszy Św. za parafian przed cudownym 

Obrazem bardzo dużo przystąpiło do Komunii Św.  Rano około 11 na 

krzyżówce zebrała się duża grupa ludzi aby jeszcze raz spotkać się z matką                   

w obrazie. Dzieci i młodzież była w szkole. Lecz z pobliskiego przedszkola 

wyszły wszystkie dzieci wyprowadzone przez wychowawczynie, otrzymały 

kwiaty i one witały Matkę Bożą. Ludzie witali śpiewem: ,,Maryjo witaj nam”, 

oraz kwiatami rzucając je na jezdnię 



 

 

 

 
 

 

Pobyt Ojca Świętego. Czwartek, 16 czerwca, opustoszały ulice miast                        

i drogi wsi, gdy zbliżała się godzina transmisji telewizyjnej z przybycia Ojca 

Świętego do kraju ojczystego. Po powitaniu na lotnisku Ojciec Święty 

przejechał  ulicami miasta Warszawy do katedry Św. Jana! 

  

 



 

 

 Papież jechał samochodem w kabinie kuloodpornej. Tym razem 

liczniejsza była asysta honorowa a zarazem ubezpieczająca. Jakże to przykry 

widok: Papież jakby w klatce wieziony na pokaz, otoczony milicją … To 

wywierało wrażenie ujemne, choć rozum to usprawiedliwiał, jako w pewnym 

sensie konieczne … Musiała to odczuwać i sam Ojciec Święty, bo nie był tak 

uśmiechnięty, jak to bywało dawniej, ale poważny, może nawet i przygnębiony. 

Piątek 1 7 czerwca – spotkanie z władzami państwowymi w Belwederze. 

Po południu  Msza Św.  pontyfikalna na stadionie X – lecia. Zgromadziło 

się około 2,5 miliona wiernych z całej Polskiej Rzeczpospolitej. 

 

 
 

 Nasza Parafia przeżywała wizytę Ojca Świętego w większości w domu 

rodzinnym, oglądając transmisję w telewizji i słuchając słów Papieża w radio. 

Należy też zaznaczyć że część parafian wyjechała aby bezpośrednio 

uczestniczyć w Nabożeństwach z Ojcem Świętym: 

 - w Warszawie 

 - w Niepokalanowie 

 - Częstochowie 

 



 

 

 
 

 

 
 

Uroczysta Msza Św. dziękczynna za kanonizację Św. Maksymiliana                     

w roku jubileuszowym 600 – lecia M. B. Częstochowskiej. 



 

 

 W poszczególnych miastach na spotkanie  z Ojcem Świętym 

przygotowywane były specjalne karty wstępu. Pomagało to umieścić wiernych  

w poszczególnych sektorach wokół ołtarza pięknie przygotowanego przez 

artystów plastyków. 

 

 

 
 

 Pielgrzymka Ojca Świętego spełniła pokładane nadzieje co do atmosfery 

politycznej i społecznej w kraju. Papież jasno i wyraźnie  przedstawił wykład na 

problemy wolności i ładu społecznego. W wielu swoich  przemówieniach 

nawiązał di historii Polski. Dokonał beatyfikacji: brata Alberta Chmielowskiego, 

ojca Rafała Kalinowskiego i Urszuli Leduchowskiej. Niech Bóg Wszechmogący 

sprawi abyśmy mogli wprowadzić w życie to czego nauczał nas papież w tych 

dniach pielgrzymki. 

 



 

 

 
 

 

Tym razem fotografii z pobytu Papieża w Polsce było niewiele, bo nikogo 

nie dopuszczono blisko. Krzyż i ołtarz w warszawie na stadionie 

 

       
 

w Krakowie 

 



 

 

Katechizacja 1983 Ostatnia lekcja pogadankowa z maturzystami                       

27 kwietnia. Msza Św. przed egzaminami 9 maja po południu. Przemówienie, 

temat: prawdziwym egzaminem jest całe życie, egzaminem trwającym całe, 

długie lata. 

 

 
 

 Zakończenie roku katechetycznego związałem z oktawą Bożego Ciała.                  

W sobotę spowiedź Klasa III i w niedzielę rocznica pierwszej Komunii Św.               

Od poniedziałku kolejne klasy. Klasa VIII w piątek, w uroczystości 

Najświętszego Serca Jezusowego miała swoją Mszę Św. W przemówieniu 

przedstawiony problem dalszego  kształcenia zarówno szkolnego jak                                

i życiowego – religijnego. Otrzymali dyplomy ukończenia katechizacji oraz 

bardzo udane tabloo. Inne klasy miały zakończenie dopiero 26 czerwca 

(niedziela). 

 



 

 

 
 

 

 Pierwsza Komunia Święta. Katechizacja przygotowująca trwała przez 

cały rok. Klasa przecięta: nie lepsza, ale nie całkowicie zła. Egzamin wypadł 

dobrze, zaraz w pierwszej fazie. Było 20 dzieci z Milanowa, 7 z Kostrów                          

i 3 chłopców z Cichostowa. Ubiór nie mógł być jednakowy ze względu na 

możliwości. Spowiedź w sobotę 28 maja. uroczystość w dzień Trójcy Św. 29 

maja. Dzień był chmurny i chłodny, więc w kościele. Frekwencja starszych 

duża. 



 

 

 
 

Dary składali: 

 kielich  Adam Siuciak 

 patena Kasia Adamowska 

  puszka Jola Surowiec 

  ampułki Tomek Witkowski 

 Przyrzeczenia: 

    Joasia Smolińska 

 czytali Akty: 

    Piotrek Małafiejew 

    Aneta Mazurkiewicz 

    Wojtek Klimecki 

    Ania Nieścioruk 

 Do rodziców przemówił: 

    Włodek Parafiniuk  



 

 

 
 

Fotografie robił Nowicki z Parczewa  

 

 



 

 

 Nie było kłopotu z zobowiązaniem dnia bezalkoholowego. W większości 

nie urządzono wcale lub bardzo skromne przyjęcia. Wielu wyrażało 

zadowolenie, ze  w tak trudnych czasach taniej będzie kosztować. Przygotowano 

wspólne śniadanie: kanapki i pączki, do picia kompot. Usługiwały dziewczynki: 

Halina Pogorzelec, Kasia Muszyńska, Magda Pogorzelec, Anka i Elka Końko. 

Apetyt dobrze służył.  

 

 
 



 

 

 
  

Fotografia grupowa. Pomocnicy: Ks. Kapelan Władysław Bodzia                                      

i S. Stasia Niemirka  

 

 
 

W Niepokalanowie 6 lipca. Podróż autokarem. Porządek taki sam jak                         

w ubiegłym roku 



 

 

 
 

Pełna grupa w Niepokalanowie 

 

 
 

Uczestnictwo w procesji Bożego Ciała  2.VI.1983 

 

dziewczynki 

 



 

 

 
 

Chłopcy  

 

 
 

Poduszeczki  

 



 

 

 
 

Poduszeczki  

 

 
 



 

 

 
 

Sypaczki kwiatków  

 

 
 

Różaniec 

 



 

 

 
 

W strojach ludowych  

 

     
 

Wiesława Ziółkowska    Elżbieta Witkowska 

  

 



 

 

 
 

Klasa IV. Najlepsza dobrych 

 

 
 

Poświęcenie pól Nowa Wieś  



 

 

 
 

Mogiłki 

 

Pielgrzymka do Lichenia. Licheń – przez długie lata nic o nim nie było 

słychać i naraz stał się  niezmiernie głośny, niemal  jak Częstochowa. Od kilku 

lat udają się tam liczni pielgrzymi. 

 

 



 

 

 

 
 

 Historia Lichenia sięga bitwy pod Lipskiem, 20 października 1813r., gdy 

razem z żołnierzami Tomaszowi Kossowskiemu ukazała się Matka Boża jak na 

obrazku. Po latach poszukiwań znalazł  obrazek z kapliczce w polu na drzewie 

pod Częstochową 

 



 

 

 
 Zawiesił obraz na drzewie w lesie w rodzinnej wsi Grąblin, pow. Licheń. 

Po latach Matka Boża objawiła się pasterzowi Mikołajowi, w wyniku czego 

obraz w 1852r. został przeniesiony do kościoła. Tak powstało sanktuarium                    

w Licheniu, teraz rozbudowane i rozreklamowane przez proboszcza                         

Ks. Eugeniusza Makulskiego ze zgromadzenia Ks. Marianów. Wynajęliśmy 

autokar na dzień 13 – 14 lipca 1983. Wyjazd o 6
00

, do celu o 13
30

  

 



 

 

 
 

 Po drodze zwiedziliśmy kapliczkę w lesie i na pniu drzewa w miejscu 

objawienia Mikołajowi. 

 Kościół na wyniosłym wzgórku nad jeziorkiem Licheńskim. Prowadzą do 

niego liczne schody, na których zostało zrobione zdjęcie grupy.  

 po porozumieniu diakon z Wrocławia spędzający tu wakacje oprowadził                  

i objaśnił jako przewodnik. 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

Przed kościołem  



 

 

 
 

Przy grobie pasterza Mikołaja 

 

 
 



 

 

W Licheniu bywał jako alumn Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński, 

prosząc o zdrowie, aby mógł otrzymać święcenia i odprawić choć jedną Mszę 

Św.  

 
 

 Przeszliśmy przez cmentarz grzebalny, oglądaliśmy liczne kapliczki, ale 

najwięcej uwagi zwracała olbrzymia góra z kamienia, zwożonego z pobliskich 

kopalni w Pątnowie. 

 To Golgota – na szczycie Krzyż i pod nim postacie M. B. Bolesnej i Św. 

Jana. 

 



 

 

 
 

 Prowadzi na szczyt ścieżka serpentyna, przy której urządzono 

poszczególne Stacje Drogi Krzyżowej. Wyróżnia się duża grota wewnątrz                      

z Grobem Chrystusa. Ołtarz przed grotą służy do celebry podczas nabożeństw 

pasyjnych. 

 Godna uwagi jest również ściana jako pomnik Pamięci Narodowej.                     

W małym bunkrze leży gipsowa figura umierającego O. Maksymiliana. Dalej na 

ścianie w okolu wieńców cierniowych nazwy obozów śmierci. W drugiej części 

nazwy pól bitewnych polskiego żołnierza.  

 Podziwialiśmy też nowy kościół: górny M. B. Częstochowskiej, i  dolny 

Św. Krzyża, w ołtarzu umieszczony Krzyż postrzelony przez hitlerowską 

agentkę. Msza Św. koncelebrowana o godz. 17
00

. Przenocowaliśmy w jednym                 

z kilku domów pielgrzyma. 

 Rano Msza Św. koncelebrowana 6
30

 śniadanie i wyruszyliśmy w drogę 

powrotną o 8
15

. Be zatrzymywania dojechaliśmy do Niepokalanowa o 11
15

. 



 

 

Zdążyliśmy zobaczyć Misterium i Panoramę. Bardzo pobieżnie muzeum                      

O. Maksymiliana i o 14
00

 w dalsza drogę do Warszawy.  

 Zatrzymaliśmy się na Krakowskim przedmieściu w pobliżu Placu 

Zamkowego, skąd przeszliśmy do Katedry Św. Jana, do grobu Kard. 

Wyszyńskiego. Pomodliliśmy się  krótko za Niego, czy raczej do Niego, 

zwiedzili inne groby w podziemiu i po krótkiej modlitwie do M.B. Łaskawej 

jeszcze weszliśmy do kościoła obok OO. Jezuitów.  

W godzinę później wyruszyliśmy do Siedlec. Zatrzymaliśmy  się przed Katedrą, 

aby ją zwiedzić. Była godzina 17
15

 więc jeszcze przed Mszą wieczorową. 

Katedra niezbyt się podobała, jako zbyt ciemna. 

 W pól godziny później wyruszyliśmy na ostatni odcinek drogi, przez 

Międzyrzec i Komarówkę, aby po drodze zostawić ludzi w Kostrach. O 19
30

 

dobiliśmy do Milanowa. Pozostały wspomnienia. 

 

 Biblioteczka parafialna. Potrzeba biblioteczki religijnej nie wymaga 

uzasadnienia. Ale jak ja utworzyć? 

 Do starego regału Dobosz dorobił drzwiczki. Został ustawiony w sali 

katechetycznej. Ofiarowałem od siebie około 300 książek. Dziewczynki je 

zapisały do ksiązki inwentarza, oraz do katalogu. 

 Obecnie przy zakupie nowych książek drugi egzemplarz nabywałem do 

biblioteczki parafialnej. 

 

 
 

 



 

 

 Odnowienie plebani. W tym roku została odnowiona na zewnątrz 

plebania. W maju pokryta terazytem, w kolorze jasnego orzecha. W lipcu 

pomalowany dach. W lecie w dekoracji kwiatów wygląda wspaniale. 

 

 
 

Odpust M. B. Anielskiej, był obchodzony w niedzielę 31 lipca, przy 

pięknej pogodzie. Ołtarz przed grotą. Nowa radiofonizacja wykonana przez 

Szpila dała dobre nagłośnienie  i w kościele i na zewnątrz. 

 

 



 

 

 Celebrans – Ks. Stanisław Madej z Suchowoli. Kaznodzieja – Ks. 

Czesław Andrzejuk z Wohynia. Ponadto byli obecni Ks. Kan. Mieczysław 

Marczuk z Parczewa, Ks. Jan Mazur z Gęsi i Ks. Jan Czapski, który został 

wikariuszem w Parczewie. D. Wojciech Gawałko z Wohynia asystował przy 

ołtarzu. Klerycy chodzili z tacą: Marek Kot i Andrzej Duklewski,  oraz przybyły 

z nimi z Uścimowa Palloty, wszyscy absolwenci tego liceum. Rozdano ponad 

300 Komunii Św. –a więc prawdziwy odpust. 

 

 

III Podlaska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy. Koncelebra                     

w Dęblinie 5 sierpnia 1983r. 

 

 

 
 

 Wymarsz z Dęblina: pierwszą grupę odprowadza do Wisły                             

Bs. Ordynariusz Jan mazur. Łącznie 20 grup, parczewska 16 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 15 osób z Milanowa: S. Stasia Niemira, Kazimiera Kalinowska, Maria 

Kot, Grażyna Klej, Marysia Czarnecka, Wiesia Nowicka, Wiesia Ziółkowska, 

Barbara Czarnecka, Urszula Szuciak, Ewa Korneszczuk, Jola Lejczyk, 

Bernadetta Wojciechowska, Jacek Pogorzelec, Andrzej Jaszczuk, Marek 

Szydłowski. 

 Dołączyły: Marysia Ejsmond, Anka Wiśniewska z Kopiny, Małgosia 

Piasecka z Kostrów. 

 Ponadto 50 osób pojechało autokarem z tym, że w powrotnej drodze 

pierwszeństwo mieli pielgrzymi piesi. 

Piesza pielgrzymka wywiera tak wielkie  wrażenie, iż ci, co raz wyruszyli, idą 

potem po raz drugi i trzeci, pociągając następnych. Już w tym roku pielgrzymka 

podlaska liczyła blisko 12 000 osób. 

 Zapewne w przyszłym roku pójdzie jeszcze więcej, także z Milanowa. 

 

 
 

Przed wymarszem 

 

 Diakon. W tym roku skierowano do Milanowa diakona na praktykę 

duszpasterską. Był nim dk. Roman Banasiewicz z parafii Wojcieszków.  

 Niskiego wzrostu, szczupły zawsze uśmiechnięty. Okazał się gorliwym 

pracownikiem i miłym gościem. 

 Co wspólnie zrobiliśmy? Wietrzenia szat kościelnych uporządkowanie 

szaf i szuflad, porobił napisy, co  gdzie jest przechowywane, naoliwił zamki, 

nasmarował szuflady aby lekko się zamykały. Dokonał wpisu do Kroniki 

Parafialnej, pisał akta metryk, ochrzcił 4 dzieci. Uporządkowaliśmy papiery 



 

 

kancelaryjne. Zajmował się dekoracją kościoła. Przez tydzień prowadził 

katechizację i dobrze dawał sobie radę. Dodatkowo  znalazł sobie zawsze jakieś 

zajęcie, bądź w kościele, bądź też na plebanii i w ogrodzie. 

Najwięcej wartości miały rozmowy wieczorne. On przedstawił teorię 

seminaryjną, często nową, ja zaś przedstawiłem praktykę życia. On się uczył, 

ale ja także.  

 

 
 

 Szybko upłynął miesiąc; od 16 sierpnia do 18 września. Zaprosiłem go                    

z prymicją do Milanowa, a zapewne wenę udział w Wojcieszkowie. 

Być może  w przyszłości przypadnie mu  praca duszpasterska w Milanowie. 

 Szczęść Mu, Boże! 



 

 

Jubileusz Leśmianski.  W historii Polski  pamiętny jest rok 1683 – 

zwycięstwo Króla Jana Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem 12 września. 

W rocznicę ,, wiktorii wiedeńskiej” 300 – letnią obchodzona uroczyście  

w całej Polsce, bardzo uroczyście. Wiązała się ze sprawą wiary jako że Polska 

była ,,przedmurzem chrześcijaństwa”, nie pominięto i w obchodach 

Kościelnych. 

 

 
 

Ten sam rok 1683 pamiętny i na Podlasiu, gdyż 27 września został 

znaleziony obraz wyryty na kamieniu Matki Bożej na gruszy polnej, 

umieszczony następnie w kościele w Leśnej Podlaskiej. Tak więc cała diecezja 

wraz z Leśną podlaską obchodziła jubileusz 300 – lecia. 

 



 

 

 
 

 W przygotowaniu  do samej uroczystości odbyło się, począwszy do 

Wielkanocy, czuwanie delegacji z parafii poszczególnych dekanatów, zawsze               

z soboty na niedzielę. dekanat parczewski miał swoją noc 20 – 21 sierpnia. 

 Z Milanowa pojechało 40 osób autokarem. Przewodnikiem był Diakon. Ja 

pojechałem później samochodem osobowym z parafianinem. Przez całą noc 

trwały modlitwy, śpiewy, nabożeństwo pokutne, ,,Pasterka Maryjna”, 

koncelebrowana o północy. Po niej właśnie powróciłem, by choć trochę 

odpocząć przed niedzielą.  

 Delegacja rano pojechała autokarem dalej, przez Konstantynów do 

Janowa Podlaskiego, gdzie zwiedziła Kolegiatę. Potem do Pratulina, by 

zwiedzić miejsce Męczenników Podlaskich. Na Sumę przez Terespol pojechali 

do Kodnia. Diakon tylko jedną fotografię zrobił w Kodniu na Kalwarii.                      

W niedzielę po południu powrócili do domu.  

 Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się  3 – 4 września, z udziałem 

Episkopatu, pod Przewodem Kard. Macharskiego. I tym razem pojechała 

delegacja parafialna 50 osób autokarem. Prowadził Diakon. Razem pojechał też 

alumn Marek Kot. Wiele parafian pojechał własnym pojazdem.  



 

 

 
 

 

 
 



 

 

Kościoły parafialne łączyły się duchowo: Msza Św. według formularza 

M. B. Leśniańskiej, dostosowana homilia oraz akt zawierzenia całej diecezji. 

 

 

Nowy rok katechetyczny. Czwartek 1 września, Msza Św. o 16. Przyszły 

dzieci bardzo licznie, młodzież mniej. W kazaniu nawiązanie do 

ewangelicznych talentów, o potrzebie nauki szkolnej i katechizacji. Na 

zakończenie błogosławieństwo wszystkim uczniom i poświęcenie ,,tornistrów” 

– przyborów szkolnych pierwszoklasistów. 

Fotografia na pamiątkę. 

 

 
 

Katechizacja obejmuje 181 uczniów szkoły podstawowej i równo 200 

licealistów. To spora grupa jak na tak małą parafię. Roboty mi nie zabraknie. 

Ale to przecież moje ulubienice.  

 

 

 Odpust Św. Stanisława Kostki. We czwartek 15 września  odbyła się 

konferencja dekanalna. Tego ż dnia rozpoczęło się triduum dla dzieci                           

i młodzieży, więc przy okazji odbyła się spowiedź. 

 W tym dniu był już przygotowany ołtarz przy grocie, udekorowany przez 

Diakona i S. Stasię.  

 



 

 

 
 

 Odpust w niedzielę, ale prawdziwie jesienna szaruga; deszcz i zimno, 

więc nabożeństwo w kościele. Frekwencja mała. Sumę o 12  celebrował Ks. 

Mieczysław Szuciak, rodak proboszcz z Dęblina. Kazania głosił  Diakon, po 

czym odjechał, gdyż nazajutrz już miał zjazd w Seminarium. 

 

 

5 – lecie Pontyfikatu. pamiętna data – 16 października 1978r., gdy po raz 

pierwszy zabrzmiało imię  papieża Polaka. I oto już mały jubileusz. Wypadło to 

w niedzielę  i wszystko było poświęcone Ojcu Świętemu: modlitwy, 

wspomnienia, zawierzenie. Ile jeszcze takich  ,,jubileuszy” doczekamy?  

 Tego dnia odbył się tez dzień jubileuszowy dekanalny w Parczewie. 

Początek o godz. 14. Przez godzinę program słowno – muzyczny w wykonaniu 

oazy parczewskiej. O 15 Msza Św. koncelebrowana przez kilku księży. Kazanie 

o treści religijno – patriotycznej wygłosił Ks. Adam Buczek, proboszcz                        

z Uścimowa. Inni kapłani spowiadali, aby uczestnicy mogli uzyskać odpust  

jubileuszowy. Owszem, była spora grupa ludzi, kościół był pełny. 

Główne nabożeństwo poświęcone Ojcu Świętemu w Milanowie                            

o godzinie 20: Msza Św., w kazaniu wprowadzenie przekonania, że papież – 

Polak jest szczególnym darem M. B. częstochowskiej – Królowej Polski dla 

Narodu za jego wytrwanie w wierze w dzisiejszych czasach i zawierzenie Jej. 

Być może, że Polska została przywidziana jako ognisko odrodzenia religijnego 

świata. 

Zakończenie o godz. 21 Apelem: bicie dzwonów, śpiew Apelu, tajemnica 

różańcowa, Pod Twą obronę, modlitwa za Ojca Świętego i błogosławieństwo. 



 

 

 

 
 

 

 Dzień 16 każdego miesiąca gromadzi pewną grupę osób na nabożeństwa 

wieczorowe, podczas którego w skrócie przedstawiam działalność  Papieża                   

w ostatnim czasie, co uda się pochwycić z radia i prasy. Zapewne  ta działalność  

papieża łączy się w jakiś mistyczny sposób z modlitwami całego świata. 

 

 

 

 Pogrzeb Ks. Pieniaka. Ks. Wacław Pieniak pozostawił po sobie  piękne 

wspomnienia dobrego pasterza i starsze pokolenie zachowało go  żywo                        

w pamięci.  

Ostatnio był proboszczem w Łaskarzewie, z powodu złego stanu zdrowia 

już kilka lat  na emeryturze. 

Zmarł w niedziele  16 października o godz. 17. Wiadomość o tym 

otrzymałem w poniedziałek i zaraz na różańcu podałem zgromadzonym celem 

rozgłoszenia. Zaproponowałem tez delegację na pogrzeb z wieńcem. Niestety na 

różańcu byli przeważnie młodzi, nie rozumiejący dobrze ważności tego i mało 

kto dowiedział się o pogrzebie. Dopiero we wtorek wieczorem utworzyła się 



 

 

delegacja trzech osób: Mieczysław Wysocki, Anna Danilkiewicz i Maria 

Daniluk. Zamówiłem taksówkę Mikitiuka.  

 

 
 

 
 



 

 

 Wyjechaliśmy w środę o 8
00

. W Radzyniu zakupiliśmy wieniec 

pogrzebowy. O 10
30

 dojechaliśmy do Łaskarzewa. Nabożeństwo żałobne 

rozpoczęło się o 11
00

. W koncelebrze około 40 kapłanów przewodniczył Ks. Bs. 

Ordynariusz. On też wygłosił egzortę o znaczeniu kapłaństwa w społeczeństwie 

wiernych. 

 Wyruszył kondukt pogrzebowy. Zgromadzenie wiernych było bardzo 

liczne. Straż pożarna wystąpiła w pełnym składzie ze sztandarem. Długi był 

orszak z wieńcami. Nasza delegacja szła ostatnia. Przyjechało około 150 księży.  

 Na dość odległym cmentarzu od kolegów przemówił Ks. Myrcha, 

przedstawiając życiorys Zmarłego. Po Milanowie prawie przez 20 lat był 

proboszczem w Janowie Podlaskim, skąd liczna delegacja przyjechała 

autokarem. 

 W sobotę o godz. 17 odprawiłem nabożeństwo żałobne za Ks. Wacława 

dla tutejszych parafian, ale  frekwencja była mała, gdyż jeszcze wiadomość nie 

rozeszła się szeroko. Dopiero w niedzielę  wezwałem wszystkich do modlitwy 

za Zmarłego. 

 Niech odpoczywa w Bogu! 

 

 

 

Strażacy w Niepokalanowie. Podczas święta Straży Pożarnej 8 września 

wysunąłem propozycję , aby strażacy zobaczyli Niepokalanów, a w nim 

zapoznali się ze strażą zakonną i zwiedzili muzeum sprzętu strażackiego.  

Propozycja została przyjęta. Komenda Straży wynajęła autokar 40 

osobowy na sobotę 5 listopada. Autokar przybył z godzinnym opóźnieniem, ale 

kierowca dobra jazdą nadrobił  stracony czas i już o 10
15

 byliśmy na miejscu. 

 Dalej zwykle praktykowany program. Większość strażaków przystąpiła 

do spowiedzi i komunii Św. Potem Misterium i panorama.  

Zaraz na początku zgłosiłem strażaków, prosząc o umożliwienie 

zapoznania się  ze strażą miejscową. Zostało to mile przyjęte i zaraz zgłosił się 

wezwany br. Cherubin odkładając zwiedzanie straży na popołudnie. 

o 14
30

 przekroczyliśmy furtkę klasztoru od przewodnictwem                            

br. Cherubina. Pierwszy eksponat – zbiornik wody służący za basen 

przeciwpożarowy. Dalej remiza a w niej wozy strażackie i sprzęt będący teraz   

w użyciu. Wszystko należycie i obszernie objaśnione. Na pięterku w ciasnym 

pomieszczeniu mnóstwo sprzętu dawnego: kombinezony, kaski, toporki, syreny, 

liczne fotografie i dyplomy. Jest co oglądać i podziwiać.  

Ale Br. Cherubin prowadzi dalej. Po drodze weszliśmy do drukarni. Jedna 

maszyna drukuje, druga składa arkusze w zeszyty. Z boku leżą gotowe okładki 

listopadowego numeru ,,rycerza Niepokalanej”. Znowu słowa podziwu.  

Następnie br. Cherubin otworzył szopę – magazyn wysłużonego sprzętu 

gaśniczego o większych rozmiarach, jak pompy i pojazdy. Jeden z nich                

z początku wieku i na chodzie. Poszliśmy w pole do ołtarza polowego, przy 



 

 

którym występował Papież. Pozostanie w formie kaplicy na pamiątkę. Niektórzy 

wstąpili także na pobliski cmentarz. Pełni wrażeń powracamy do autokaru                       

i o 16
30

 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Ogólne zadowolenie. 

 

 
 

 

 

 Nowy Rok 1984. W tym dniu zazwyczaj myśli kierują się ku przyszłości 

– co nam przyniesie? Papież Paweł VI Zapewne dlatego wybrał go  na Dzień 

Modlitwy  o Pokój, corocznie wydając specjalne orędzie w tej sprawie. 

Kontynuuje to i Jan Paweł II.  

 Powszechnie wiadomo, że nad światem wisi groza samounicestwienia                 

w mocach atomowych, ale źródło tego pozostaje przede wszystkim w duszach 

ludzkich. A poza tym, wszystko w ręku Boga. Potrzeba modlitwy i nawrócenia 

co apeluje Papież w orędziu, szczególnie w tym roku jubileuszowym.  

 W pierwszą niedzielę, 8 stycznia, były omawiane sprawy materialne 

parafii. Niewiele było dopowiedzenia. Plebania odnowiona na zewnątrz, 

poprawiony chodnik przed grotą, zakupionych kilka obrusów i krzyż ołtarzowy, 

mszał … 

 Propozycje na rok następny także niewielkie, bo tylko naprawa rynien na 

kościele, dla zabezpieczenia ścian od zacieków i aby  w dalszej perspektywie 

przystąpić do odnowienia na zewnątrz. Ofiary na kolędzie niech więc będą 

tradycyjne, w niewielkiej kwocie. 

 Przy  okazji poruszyłem sprawę wysłania pieniędzy i to w większych 

ilościach do Lichenia. Tamtejszy proboszcz Ks. Makulski, zorganizował stałe 



 

 

zbiórki ofiar na rozbudowę sanktuarium, przysyłając wciąż różne broszurki                    

i kartki na wypominki, a kobiety w swej naiwności słały poważne kwoty. 

Wyjaśniłem przepisy prawa kanonicznego, że nikt nie może prowadzić  żadnej 

działalności bez  wiedzy i zgody proboszcza.. Sprawy pieniężne wymagają 

nawet zgody biskupa. Zakazałem więc wszelkich zbiórek na przyszłość, podając 

projekt ofiar na budowę kościołów w sąsiedztwie i zakupów wyposażenia dla 

parafii.  

 Już w ubiegłym roku jako dar jubileuszowy zakupili ornat zielony 

Matysiakowie z Kostrów. Teraz z kolei  wykonany będzie ornat fioletowy na 

Wielki Post, niechże więc kobiety teraz okażą swoją hojność… Owszem, 

wykazały. 

 Kolęda  rozpoczęła  się już  w dni wolne  po Bożym Narodzeniu do 

Nowego Roku. W ciągu stycznia kontynuowałem wieczorami przy księżycu 

oraz w wolne soboty, a dokończyłem podczas ferii zimowych, prze nie  

opuściłem żadnej lekcji.  

 W tym roku naliczyłem 1387 osób. 

 

 

 W obronie Krzyża.  Przed czterema laty zostały spontanicznie 

zawieszone Krzyże w miejscach publicznych, a najwięcej w szkołach. Później 

zaczęto je skrycie usuwać na próbę, jak będzie  reakcja społeczeństwa. 

 Wobec takich faktów w niedziele 26 lutego był odczytany komunikat 

Biskupa Ordynariusza, wygłoszone kazania na ten temat oraz wystosowana 

petycja do Marszałka sejmu i Przewodniczącego Rady Państwa, podpisana przez 

parafian. Tutaj podpisy złożyło blisko 400 osób. 

 W dwa tygodnie  później nadeszła wiadomość  o wystąpieniu młodzieży 

Zespołu Szkół  Rolniczych w Piętnem. Zaraz  włączyliśmy się w ogólny nurt 

modlitw w intencji ,,zwycięstwa Krzyża”. Po zebrani prefektów w Siedlcach 

oficjalnie parafianie byli  o tym powiadomieni  przez odczytanie pisemnego 

sprawozdania z przebiegu protestu, z zachętą, aby obok modlitwy wspierać 

listami i depeszami o solidarności, a także zamanifestowaniem na naszym 

terenie noszeniem Krzyża na piersi i modlitwą wspólna w szkole. Ale niestety, 

odezwy nie było, nie  tyle z braku ducha, co bardziej z braku przewodników. 

 We wtorek 20 marca pojechałem do Garwolina na katechizację Biskupa 

Ordynariusza, biorąc ze sobą  3 dziewczynki z klasy maturalnej: Ulkę Szuciak, 

Mariolę Kalinowską i Ankę Witkowską. cztery inne z klasy III pojechały 

pociągiem przez Łuków  do Pilawy: Henryka Oponowicz, Anka Smagorowicz, 

Zosia i Małgosia Piaseckie. 

 Wrażenie było wielkie. Mnóstwo młodzieży w większości z dużymi 

Krzyżami na piersiach. Zachowanie spokojne, poważne, bardzo wielu 

reporterów i dziennikarzy zagranicznych, polski tylko jeden. W kościele  duży 

Krzyż po środku otoczony kwiatami. W prezbiterium plansza biało czerwona                 

z zawieszonymi krzyżami z Miętnego i napisem: ,,Nie było miejsca dla Ciebie, 



 

 

Chryste, w naszej szkole”. Na białym tle symbol ,,Miętnego”. Takie też kartki 

rozdawała młodzież. 

 

 
 

  

 Biskup Ordynariusz o godz. 15
00

 odprawił Msze Św. wg formularza                    

o Krzyżu. Dobrane były czytania Pisma Św.  ze Starego testamentu o braciach 

machabejskich, z listu Św. Pawła o Krzyżu i ewangelia o ukrzyżowaniu. 

Wygłosił tez Biskup krótką katechezę, świetnie ujętą o wierności Bogu.  

 Na zakończenie proboszcz Ks. Henryk Bujnik odczytał kilkadziesiąt 

listów i depesz od młodzieży szkolnej i grup w których podziwiano                                 

i podtrzymywano ducha wytrwania.  

 W każdym kościele odprawione tez było nabożeństwo ekspijacyjne za 

zniewagi usuwania Krzyża. U nas w piątek 23 marca o godz. 16
30

 Rozpoczęcie 

także Mszą Św. o Krzyżu z tymi samymi czytaniami. W krótkim Kazaniu 

wyjaśniłem znaczenie  wynagrodzenia wg wzoru samego Zbawiciela. Następnie 

Droga Krzyżowa pod kątem zbawczej ofiary Syna Bożego, do stacji XII – 

dopełnienie ofiary przez Śmierć na krzyżu. I wtedy przeszliśmy do rozważań                 

o Krzyżu, który został postawiony przed ołtarzem i otoczony kwiatami. Jako 

wprowadzenie zabrzmiał śpiew: ,, Golgota” O rozważania historii i znaczenie 

krzyża w życiu chrześcijańskim wplatane były deklamacje i pieśni, niektóre 

przy gitarze wykonane przez uczestniczki pieszej pielgrzymki do Częstochowy. 

 1) Chwała Krzyża – Św. Helena, Konstantyn Wielki, Krzyż staje się  

najświętszym godłem wiary.  

2) Przed tysiącem lat Krzyż przyniesiony do Polski. Obraz Matejki: 

,,Chrzest Polski” – Mieszko stawia Krzyż na miejsce obalonego Światowida.              

W tym znaku widocznym Chrystus panuje nad całym krajem: ,,Chrystus 

Wodzem”… 



 

 

3) Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Pod Krzyżem stała Matka 

Jezusowa, nam dana za matkę. Jej hymn rycerski: ,, Bogarodzica” Jej ryngraf, 

Ona królową:  ,,Z dawna Polski Tyś Królową … Tyś pod Krzyżem Syna 

stała”… 

4) Krzyż zaszczytnym wyróżnieniem: w koronie królewskiej, ordery                        

i odznaczenia, czerwony krzyż znakiem organizacji międzynarodowej niosącej 

czynną miłość … 

5) Krzyż Ewangelią, szkoła życia … 

6) Śluby Jasnogórskie Narody – w czasie największego zagrożenia, gdy 

zapowiedziano koniec wiary i Kościoła, gdy wielu zwątpiło  – dokonały 

odrodzenia duchowe. : ,,O Chryste Panie, ojców naszych Boże”… 

7) Krzyż w życiu objawia największe znaczenie  w przeciwnościach, 

zwanych  ,,krzyżami”. To przykład ofiary, wytrwania, cierpliwości … To moc  

w cierpieniu, słabości, trudnościach … To siła dźwigająca z upadków … 

8) Rok Jubileuszowy Odkupienia – przypomnienie i wzniesieni Krzyża 

zewnętrzne – przez zawieszenie wszędzie, co chcemy zalecić Zbawicielowi, 

wewnętrzne – życie z Chrystusem  na zawsze., śpiew: ,,Otwórzmy drzwi 

Zbawicielowi” i ,, Nie rzucim Chryste, świątyń Twych”.  

9) Na zakończenie publiczne uznanie Krzyża przez adorację, do której 

zachęca strofa wiersza Ks. Antoniewicza: 

,,Panie , Ty widzisz – Krzyża się nie lękam, 

Panie, Ty widzisz – Krzyża się nie wstydzę: 

Krzyż Twój całuję, pod Krzyżem uklękam,  

Bo na tym Krzyżu mego Boga widzę”. 

 

Sprawa Miętnego nabrała rozgłosu na całą Polskę, a także na cały świat. 

Zaangażował się w nią Biskup Ordynariusz i cały Episkopat. Zaangażowali się 

księża i wielu ludzi świeckich w Garwolinie. Płynęły modlitwy, petycje, 

prowadzono rozmowy na różnych szczeblach – ale to bezpośrednio nie dotyczy 

parafii.  

Głównym echem odbiła się decyzja ascetyczna Biskupa Ordynariusza – 

głodówka o chlebie i wodzie aż do skutku. Wsparło go wielu innych. 

Ostatecznie Krzyż wrócił do szkoły, choć tylko do świetlicy i biblioteki. 

Uczniowie bez żadnych warunków także powrócili do szkoły i kontynuowali 

naukę. Wielu jest niezadowolonych i powszechnie uważa się, że był to próba 

usunięcia Krzyża w ogóle. Przyszłość pokaże dalsze następstwa i działanie 

władz i postawę wiernych. 

 

 

Okres Wielkanocny. Ojciec Święty Jan Paweł II  w święto Zwiastowania 

ponowił akt oddania świata Niepokalanemu Sercu Maryi.  Biskup akt ten 

powtórzył w Katedrze dokąd udały się grupy rodzin. Także  i w  parafiach 

odbyła się taka uroczystość na każdej Mszy Św.  



 

 

Droga Krzyżowa  w piątek 6 kwietnia prowadzona była w intencji  

wynagradzającej za zbrodnie ludobójstwa dzieci nienarodzonych.                              

W rozważaniach przy poszczególnych stacjach wpleciony był ,,List dziecka 

nienarodzonego”. Zdaje się że to wywierało  mocne wrażenie. 

Działanie kościoła w tej dziedzinie wydaje jednak pewne rezultaty. 

Dowodem na to może być, zaobserwowana ostatnio duża liczba dzieci 

urodzonych w późnym wieku, często gdy starsze rodzeństwo jest już dorosłe. 

Zwiększyła się także widocznie liczba chrztów: w ubiegłym roku  było 44…  

Rekolekcje odbyły się w dniach 8 – 10 kwietnia. Głosił je Ks. Henryk 

Michałowicz, absolwent studiów w Rzymie, i z dwoma doktorami, profesor 

śpiewu w Seminarium. Trzeba przyznać, że w dziedzinie duszpasterstwa 

praktycznego jest doświadczony i rekolekcje przeprowadził wzorowo. Dzięki 

mu za to.  

Palmowa niedziela, przyniosła wiosenną pogodę, zasługując na dawna 

nazwę kwietniowej. W procesji bardzo liczny udział wzięły dzieci z palmami             

w ręku. Taca na kwiaty, które przywiozłem z Siedlec, najwięcej dobrze już 

rozkwitłych hortensji. 

 

 
 

 W triduum na nabożeństwach gromadziło się sporo ludzi, ale zwracało 

uwagę, że niemal wszyscy przystępowali do komunii Św. 

 

 Na święcone przychodziły przeważnie dzieci, przyciąga je bowiem                       

i atrakcja i pamiątkowa fotografia. 



 

 

 
 

 

Godzina 8 

 

 

 
 

 

Godzina 9 

 

 

 

 



 

 

teraz jest dobry dojazd na Zieleniec  

 

 
 

 
 

Mogiłki 



 

 

 
 

W Cichostowie 

 

 Wigilia Paschalna na nabożeństwie nie mogła pomieścić ludzi w kościele, 

gdyż dużo miejsca zajmowały chrzty, aż 8 w sobotę i 4 w poniedziałek. Po raz 

pierwszy podane były do podpisu deklaracje, że chrzciny będą bez alkoholu, co 

zostało dość łatwo przyjęte, gdy przykładem są już uroczystości pierwszo 

komunijne. 

 Rezurekcja o 5
30

, choć wschodzącego słońca nie widać z powodu 

zachmurzenia, ale ciepło. Frekwencja bardzo duża, przynajmniej połowa ludzi 

poza kościołem, choć wewnątrz panował ścisk. 

 Strażacy już od godz. 16  przez całą noc pełnili wartę honorową, na 

rezurekcję zaś przymaszerowali ze sztandarem. Kolejna fotografia 

dokumentalna i na pamiątkę. 

 



 

 

 
 

 Film z drugiej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski był 

wyświetlany we czwartek 17 maja po nabożeństwie majowym. Przez blisko 

dwie godziny przezywaliśmy radość i dumę z papieża Polaka, poznając dużo 

faktów i obrazów dotąd nieznanych.  Także telewizja nadała film z pielgrzymki 

papieża w rocznice przybycia ale z komentarzem raczej politycznym, ukazując 

też raczej samego Papieża i bliskiego otoczenia oraz liczne wiadomości z kraju.  

 

 



 

 

 Pan inż. Jerzy Mench pokazał przezrocza o Lurds 20 maja. Wyświetlanie 

odbyło się w Sali katechetycznej po nabożeństwie majowym, w niedzielę po 

każdej Mszy Św. oraz w poniedziałek i wtorek dla młodzieży licealnej na 

katechizacji. Po jego odjeździe i dalsze lekcje w tym tygodniu poświęciłem 

zapoznaniu z objawieniem i jego historią.  

 

 Katechizacja. Maturzyści , klasa maturalna była jedna 30 osób na religię 

uczęszczało 29 

 

 



 

 

 Była to grupa stojąca na bardzo dobrym poziomie religijnym. Było w niej 

sporo dziewcząt biorących udział w pielgrzymce pieszej, wiele uczestniczyło             

w rekolekcjach i skupieniach. Również i chłopcy – poza jednym wykazywali 

należytą postawę. 

 Tabloo nie wyglądało najlepiej, ponieważ fotografie były na kliszy mało 

kontrastowej – 27 din. Za główny motyw wybrałem  aktywną walkę o Krzyż, 

przez symbol Miętnego pozostawiając w pamięci przykład tamtejszej 

młodzieży.  

 Blankiety świadectw otrzymałem w ostatniej chwili, bardzo ładne,                       

z miejscem na fotografie, którą tez umieściłem.  

 W środę  9 maja o godz. 16 była Msza Św. o błogosławieństwo                        

w egzaminach i dalszym życiu. Także ostatnie przemówienie to samo zawierało 

w treści. 

 Na egzaminie pisemnym odpadło 3 dziewczynki i  dwie nie zdały na 

ustnym. dalsza droga przed nimi. 

 Szczęść im,  Boże. 

 

 

 Bierzmowanie. 5.VI. 1984 Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się  

20.IX. 1981r. i wtedy tez było bierzmowanie. Od tego czasu dorosły dwa 

roczniki i dobrze byłoby aby otrzymały ten sakrament przed rozejściem się                     

w świat. 

 Przygotowanie przeprowadzone było od Nowego Roku niedzielę po Mszy 

Św. . Na egzamin przyjechał referent katechetyki Ks. Dzięga, w sobotę 26 maja. 

Nie wypadł najlepiej i 15 osób pozostało do poprawki.  

 Od kilku dni panowała niepogoda i wiał y silne wiatry, a nawet we wtorek 

5 czerwca z rana było chmurno i wiatr groził deszczem, ale po południu pogoda 

wspaniała, więc ołtarz przy grocie. 

 Zaproszeni byli wszyscy księża dekanalini i sąsiedzi, ale  przyjechali 

tylko niektórzy: Ks. dziekan Marczuk, wicedziekan Ks. Grochowski,  były 

dziekan Ks. Rychlik, Ks. Maciąg, Ks. Sawczuk,  i Ks. Czapski. Spowiedzi było 

tak dużo, że  byli zajęci niemal do końca. 

 Biskup Jan Mazur przyjechał na 16
30

, o 17
00

 poprzedzony przez 

ministrantów przeszedł do kościoła na krótką audiencję, a potem do ołtarza 

polowego. 

 

W imieniu rodziców Stefan Reniszak w asyście Bierzejewskiej                          

i Doboszowej. Następnie witała młodzież: Kasia Jaszczuk, Zbyszek Małafiejew, 

Stasiek Witkowski, Sławek Gabryszak, Agata Dmitruczuk, Agnieszka 

Witkowska, Beata Witkowska, Renata Ślepeczka i Elka Skrzeczkowska –                    

w zbiorowej deklamacji. 

 Przez cały czas asystował jako dziekan Ks. Kanonik Mieczysław 

Marczuk. 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Młodzież wystąpiła  strojnie, z Krzyżami na piersiach 

Zachowanie jej było pełne skupienia i powagi podczas kazania, a potem 

przy bierzmowaniu sakramentu Ducha Świętego, ze  wyraził uznanie i podziw 

sam Biskup. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 Bierzmowanych było 95 osób. Ogólnie biorąc uroczystość wypadła 

znakomicie. Rozdano około 600 Komunii Św.  Wieczorem, po zakończeniu 

znowu zaczął padać deszcz i nie było pogody przez wiele dni. 

 

 



 

 

 Pierwsza Komunia Św. 16.VI. 1984r. Tegoroczna klasa II była miniesz – 

13  dzieci. W katechizacji miała ponad 50 lekcji, wystarczyło więc na dokładne 

wyjaśnienie całego materiału i na powtórkę. Mimo to jedna dziewczynka 

pozostała, bo lekceważyła lekcje często opuszczając i wcale się nie uczyła, 

nawet pacierza. To nie tyle jej wina, bo w domu nie było nic ducha religijnego. 

Do tych dzieci dołączyło trochę z Mogiłek i Kostrów, ale tylko 3. I tu powstała 

pewna trudność , bo miały zaledwie 18 lekcji i to w systemie  pytań                              

i odpowiedzi z Katechizmu Ks.  Bartosiewicza. I z tą ,,trójką” od Wielkanocy 

prowadzone były normalne lekcje uzupełniające i wcale nie ostatnio wypadły. 

O jednakowym stroju w obecnej sytuacji nie ma co mówić. Zaopatrzenie 

w inne rekwizyty mają teraz  nowym sklepie  ,,Veritas” w Parczewie. Tylko 

obrazki sprowadzone aż z Krościenka: ,,Ostatnia wieczerza” na sklejce. Akcja 

dnia bezalkoholowego już się przyjęła bez sprzeciwu.  

Na zebraniu rodzicami  wybrany termin niedziela Trójcy Świętej, ale 

wtedy wypadły wybory i naczelnik pod naciskiem partii prosił o zmianę. Po 

naradzie  z rodzicami wybraliśmy uprzednią sobotę po południu, co wyszło 

bardzo dobrze, bo w kościele luźno i swobodnie , gdyż przyszli tylko 

zainteresowani. A może na przyszłość tak zawsze będziemy robić? 

 

 
 

 Także porządek uroczystości został rozszerzony wg. książki Ks. Perza 

,,Chrystus w nasze rodzinie”. 

 Na początek przed kościołem błogosławieństwo rodziców znakiem krzyża 

na głowie. 



 

 

 
 

 Dopiero potem pokropienie i procesji. Udział we Mszy Św.  bardziej 

czynny. Pierwszą  lekcję czytał Zieliński, drugą Klej Stanisław. 

 

 



 

 

S. stasia ładnie udekorowała ołtarz i klęczniki. dary składali: 

 kielich  - Robert Muszyński 

 patena z hostią - Ewa Chwedyna 

 puszkę  - Iza Smoleń 

 ampułki  - Marek Ognik 

 przyrzeczenia - Ewa Kosowska 

 

 
 

 Akty przed Komunią Św.: 

  czytała   - Ewa Witkowska 

  po Komunii   - Jerzy Bokiniec 

  odnowienie przyrzeczeń - Marek Ognik 

 



 

 

 
 

 Do rodziców przemówiła z wielkim uczuciem Joasia Żero 

 



 

 

 
 

Wspólna fotografia zakończyła uroczystość! 

Podczas ,,białego tygodnia” dzieci złożyły przyrzeczenia abstynenckie, wpisując 

się do księgi. 

 

 



 

 

 
 

Do Niepokalanowa pojechaliśmy autokarem we wtorek 17 lipca, przy 

chłodnej pogodzie, więc wszyscy czuli się dobrze. W drodze powrotnej 

wstąpiliśmy do Katedry w Siedlcach. 

 

 

 Boże Ciało 21.VI.1984r. Rzadko kiedy w ten dzień wytrwa pogoda, tym 

bardziej w tym roku deszczowym była obawa, czy w ogóle odbędzie się 

procesja. I jakby na przekór właśnie  się przepogodziło, że nawet Suma                           

o godz.11
00

 była przy ołtarzu polowym i procesja odbyła się  bez przeszkody. 

Niestety brak nieraz chętnych do udziału w procesji. Tylko Kostry nie zawodzą                          

i już ,,trzecie pokolenie” służy , co potwierdzają fotografie załączone w tej 

Kronice. 

 Przy ołtarzu Serca Jezusowego postawiono świece opodal ołtarza na 

ziemi. Podczas czytania Ewangelii zapalił się ornat, a raczej stylon czy nylon 

stopił się mocno dymiąc. Został naprawiony przez użycie materiałów z welona 

kielichowego. 

 Po procesji porobione fotografie i to podwójne zwykłe i barwne. Będzie 

pamiątka.  

 



 

 

 
 

 Sypaczki kwiatów: 

  Sadłowska Teresa 

  Trochunowicz Anka 

  Kalinowska Dorota 

  Grusiewicz Elżbieta 

  Żebrowska Edyta 

  Sadłowska Anna 

  Kalinowska Agnieszka 

  Kalisz Bogumiła 

  Muszyńska Renata 

  Adamowska Agnieszka 

  Syrowiec Elwira 

  Klej Kamila 

  Surowiec Bożena 

  Łukasiewicz Sylwia 

  Kalisz Renata 

  Syrowiec Jolanta 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ministranci 

 

 
 

 Jasiński Tomasz 

 Gabryszak Sławomir 

 Jaszczuk Marek 

 Bożym Grzegorz 

 Wodowski Marek 

 Wedyniuk Bogdan 

 Parafiniuk Włodek 

 Gabryszak Leszek 

 Smoliński Wojtek 

 Siuciak Adam 

 Jaszczuk Andrzej 

 Ziółkowski Stasio 

 Bierzejewski Adam 

 Dmitruczuk Ryszard 

 

 

 



 

 

 
 

 Dzieci pierwszo komunijne: 

  Adamowska Katarzyna 

  Mazurkiewicz Aneta 

  Nieścioruk Anna 

  Witkowska Magdalena 

  Kowalik Elżbieta 

  Grochot Teresa 

  Żero Joanna 

  Zielińska Elżbieta 

  Smoleń Izabela 

  Kosowska Ewa 

  Chwedyna Ewa 

  Smolińska Joanna 

  Muszyńska Agnieszka 

 



 

 

 
 

  Wójcik Mariusz 

  Kaczmarski Robert 

  Muszyński Sławomir 

  Klimecki Wojciech 

  Muszyński Robert 

  Sidorczuk Grzegorz 

  Ognik Marek 

  Szuciak Piotr 

  Harasimiuk Jerzy 

  Bałaban Adam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Różaniec 

 

 
 

  Krzyż  - Kaczmarska Eliza   

     Bancerz Iwona   

     Muszyńska Iwona 

     Kalinowska Anna  

     Romaniuk Dorota 

     Żero  Ewa 

     Antoniuk Agata 

     Ognik Małgorzata 

     Grelik Magdalena 

     Mazurkiewicz Maria 

     Mirczuk Monika 

     Ściuba Magdalena 

 

 



 

 

      
 

 Daniluk Agnieszka    Kozłowska Iwona 

 Sadłowska Ewa     Adamczyk Marta 

 Grabowska Krzysztofa    Ślepeczka Alicja 

 Szydłowska Agnieszka 

 

 
 

Smoleń Anna, Laszewska Renata, Parafiniuk Mirosława, Mazurkiewicz 

Magdalena, Nazaruk Krzysztofa 



 

 

       
 Beata Witkowska     Zielińska Anna 

 Elżbieta Skrzeczkowska    Katarzyna Jaszczuk  

 Sławomir Gabryszuk    Piotr Sak 

 Bogdan Wedyniuk     Elżbieta Siuciak 

 Agnieszka Witkowska    Bałaban Barbara 

 Agata Dmitruczuk  

 

 
 

Puła Helena, Zach Amelia, Piwowarczyk Ludwik, Adamczyk Stanisława, 

Jeżowska Aniela 



 

 

 Liceum. Młodzież licealna otrzymała świadectwa z katechizacji                        

w ostatnim tygodniu. 

 W programie nauczania na ten rok  wypadła historia Kościoła, materiał 

najtrudniejszy doi wyłożenia, gdyż zbyt obszerny, jak wyłożyć dzieje 

dwudziestu wieków na 30 lekcjach? Młodzież ponadto bardzo słabo zna historię 

powszechną, gdyż profesor ma wymowę zniekształcona i trudno go zrozumieć. 

Brałem przeto najważniejsze  tylko zjawiska historyczne i doszedłem do Soboru 

Trydenckiego, a zakończyłem dziejami naszej diecezji ze szczególnym 

naświetleniem  kwestii unickiej. 

 Udało się przeprowadzić aż 33 lekcje – co jest rekordem w porównaniu                 

z poprzednimi latami. 

 Łącznie w katechizacji brało udział 161 uczniów (nie licząc 

maturzystów). Ale bardzo różne było uczęszczanie. I co ciekawe – zawsze klasy 

,,A” są lepsze od klas ,,B”,  co pokaże zestawienie. 

 

klasa  uczniowie  bardzo dobry dobry  dostateczny 

III A  30   28 – 92%  1  01 – 4%  

III B  17   12 – 70%  2  03 – 17% 

II A  22   18 – 82%  2  02 – 2% 

II B  38   18 – 45%  9  11 – 29% 

I A  28   23 – 82%  -  05 – 18% 

I B  26   12 – 46%  3  11 – 42% 

 

 Najwięcej opuszczali i lekceważyli same lekcje uczniowie z Parczewa, bo 

oprócz wliczonych w rachunek, jako zapisanych, było jeszcze kilkoro w ogóle 

nie zgłoszonych. Blankiety świadectw były różne. 

 

 

 

Szkoła podstawowa. W katechizacji uczestniczyło 200 uczniów, nie 

uczęszczało 4. Klasy VII i VIII były podwójne. 

 Klasa VIII otrzymała tabloo związane tematycznie z obroną  Krzyża, jak     

i maturzyści. Zakończenie w szkole odbyło się w piątek 15 czerwca rano,                     

o godz. 17
00

 w Kościele Mszą Św. 

 Pozostałe klasy miały zakończenie także w piątek 29 czerwca                                

i bezpośrednio potem dzieci przyszły po świadectwa z katechizacji, wieczorem 

zaś wzięły udział w prymicjach. 

 



 

 

 
 

 Ten rok katechetyczny można zaliczyć do najlepszych i najgorszych. Był 

najlepszy, bo najwięcej wziętych lekcji; najgorszy – bo stosunkowo najwięcej 

niskich ocen z powodu opuszczeń, braku zainteresowania, no i braków                         

w pacierzu, szczególnie Skład Apostolski i przykazania kościelne.  

 



 

 

klasa  uczniowie  liczba lekcji  bardzo dobry   

I  17   29    9 

II  13   59    6 

III  20   39   11  

IV  25   40   17 

V  31   29   23 

VI  14   40     5 

VII A  18   41   13 

VII B  23   40   11 

VIII A 19   36   16 

VIII B 20   36   12 

  200   389   123 

 

 W najbliższą niedzielę podałem sprawozdanie i postawiłem problem 

dalszego nauczania – czy wobec takich wyników nie podać się do dymisji? 

 

 
 

Klasa VII B 

 

 

 Prymicje. Diakon Roman Banasiewicz na zakończenie  praktyki został 

zaproszony z prymicją. Święcenia kapłańskie otrzymał w sobotę 23 czerwca.                

W niedzielę  odprawił prymicję w rodzinnej parafii w Wojcieszkowie, do 

Milanowa przyjechał w święto Apostołów Piotra i Pawła . 



 

 

 Razem z nim  otrzymał święcenia  Ks. Wojciech Gawałko z Wohynia, 

który również  tu się udzielał, zwłaszcza że był siostrzeńcem tutejszych 

Parafiniuków, więc tez został zaproszony. 

 Msza Św. rozpoczęła się o godz. 17
00

 w koncelebrze. Przedtem zostali 

powitani: 

 

 
 

przez grupę dziewczynek starszych, potem przez grupę młodych w deklamacji 

zbiorowej, po czym wręczono  im wiązanki kwiatów. 

 

 



 

 

 
 

nie mogło zabraknąć ministrantów  

 

 
 



 

 

 
 

 S. Stasia udekorowała ołtarz kłosami zbóż, co dało piękny i symboliczny 

efekt, co nadmieniłem i w homilii, że idą na żniwa Pańskie, gdyż kłosy już 

dojrzewają na żniwo. Oby byli dobrymi pracownikami i obfity plon przynieśli. 

 

  



 

 

 
 

Podczas błogosławieństwa obecni alumni rozdali pamiątkowe obrazki  

 

         
 

Takie zaś zrobiłem im od siebie. 

 



 

 

 Protest do telewizji. W pierwszą niedzielę wakacyjną włączyliśmy się                

w ogólnopolski protest do telewizji na wiadomość protestu wystosowanego już 

przed Wielkanocą przez rodziców i wychowawców z Wybrzeża, przeciwko 

coraz częściej pokazywanej pornografii. Solidarność wszystkich rodziców 

będzie mieć większe znaczenia. Kazanie było wygłoszone na temat zasad 

moralności chrześcijańskiej, po czym odczytany tekst wystosowanego protestu, 

a po Mszy Św. wyłożony do podpisu. Podpisało około 300 osób. Czy to 

pomoże? Chyba nie, bo nadal to daje się zaobserwować to samo i co bardziej 

wymowne – w filmach polskich. Tekstu nie wpisuję, ale kopia zachowana                     

w archiwum parafialnym. 

 

  

 Dzieci na kolonii. W budynku Szkoły Podstawowej oraz Liceum 

urządzono kolonie dla dzieci z województwa bialskopodlaskiego. Trzeba 

przyznać, że dzieci wraz z wychowawczyniami w każdą niedzielę przychodziły 

na Mszę Św. Obiecałem im zrobić pamiątkę. I zrobiłem w druga niedziele  wraz 

z rodzicami, którzy przyjechali w odwiedziny. Zaskoczyło ich, ze nie chciałem 

zapłaty.  

 Dzieci nie były zadowolone, bo właściwie co tu maja za atrakcje: ani 

wody, ani nic ciekawego, chłód, pogoda deszczowa… Skończyło się na jednym 

turnusie. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 Odpust Matki Bożej Anielskiej. Odbył się w dzień powszedni z kilku 

powodów: większa ilość księży jako spowiedników, uczestnictwo księży 

rodaków, a także dołączył się motyw, gdy episkopat ogłosił sierpień miesiącem 

bezalkoholowym 

 

 
 

 Sumę odpustową  celebrował Ks. Mieczysław Siuciak, w asyście 

alumnów Marka Kota  i z Suchowoli Andrzej Duklewski był ceremoniarzem. 

Kazanie wygłosił bardzo podniosłe Ks. Władysław Proczek. Inni księża 

spowiadali: dziekan Ks. Marczuk, sąsiedzi z Gęsi i Jabłonia, Suchowoli                    

i Wohynia, Ks. Milanowski. Tylko Ks. Chmielewski nawet nie odpowiedział na 

zaproszenie, ponieważ  kilka tygodni wcześniej doznał wylewu do mózgu.  

 Odpust był bardzo udany. Pogoda dotąd kapryśna dopisała pierwszy dzień 

upalnego potem sierpnia. Dużo rozdanych Komunii, frekwencja bardzo duża. 

 



 

 

 
 

Prawdziwy odpust – liczni przystąpili do Stołu Pańskiego 

 

 
 

 

Procesja w całej okazałości 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 Diakon. W tym roku na praktykę do Milanowa został skierowany                 

dk. Romuald Pawluk ze wsi Łęgi parafii Pratulin zapewne potomek Unitów. 

Starszy już bo po maturze  przez trzy lata pracował. Wysoki, szczupły, 

poważny, flegmatyczny… Bardzo pobożny, dużo czasu poświęcał na modlitwę, 



 

 

rozmyślania mniej zajmował się książkami, zbiorami czy jakąś robotą, do której 

nie wykazywał inicjatywy. Ale bardzo obserwował i umiał wyrobić swój 

pogląd.  

 

 

 
 

 

 Jeździł autokarem z pielgrzymką do Leśnej 19 sierpnia. Prowadził 

katechizację w pierwszym  tygodniu. Ale dotąd nie chrzcił, więc się tylko 

przyglądał, nie trafił się też pogrzeb. Kazanie wypadło mu tylko  jedno, na sam 

koniec. W niedzielę 9 września zebrał tacę na Seminarium. Przebywał od 16 

sierpnia do15 września. 

 



 

 

 
 

 

 Program katechizacji. Religijne rozpoczęcie nowego roku 

katechetycznego odbyło się w niedzielę 2 września przez modlitwy                           

i informacje. Na a wieczorowej Mszy Św.  pierwszoklasiści mieli ,,poświęcone 

tornistrówy”, a potem fotografię, jak idą do Sali katechetycznej  ,,na religię”. 

 



 

 

 
 

 Pierwsza grupa licealistek przybyła na katechezę zaraz w poniedziałek, 

więc także upamiętnione to fotografią. 

 

 
 

 Powstały bardzo poważne  trudności co do czasu. Program szkolny 

zajmuje całe przedpołudnie i większość klas kończy zajęcia równocześnie i nie 

sposób ułożyć  plan naszego nauczania, aby każda klasa mogła mieć swoją 



 

 

godzinę. Wobec tego z trudem daje się brać po jednej godzinie nawet z klasą 

drugą.  

 Wreszcie dostaliśmy podręczniki. Na kl. I zestaw obrazków do 

kolorowania; dla kl. II barwnie ilustrowany katechizm; ,,Przyjdź Panie Jezu”. 

Kl. III ma książkę: ,,Czekamy na Zbawiciela”. Kl. IV w przygotowaniu do 

druku. Dalsze klasy otrzymały ,,Katechizm Religii Katolickiej”, przed laty 

wydany w Paryżu, obecnie przedrukowany, każdy tom na jedną klasę.                   

W związku z tym przechodzimy całkowicie na nowy program wg. tego 

katechizmu. Jest opracowany szeroko i nie sposób wyłożyć w całości. Ponadto 

jest trudny, ponieważ był przywidziany jako katechizm dla rodzin katolickich. 

 W liceum w tym roku program kl. III – dogmatyka, a więc chyba dział 

najtrudniejszy, bo wymagający spekulacji umysłowej, głębszego oparcia się na 

źródłach, no i wiary. Ale z pomocą Bożą naprzód.  

 

 

 Dożynki. Tradycyjnie obchodzone w dzień Matki Bożej Siewnej w wielu 

miejscowościach. Dożynki diecezjalne odbyły się w Woli Gułowskiej.                    

W delegacji z wieńcem parafialnym pojechali: Maria Matyńkowska, Stefan 

Reniszak, Jadwiga Król, samochód Trójniaka.  

 

 
 

 O godz. 16
00

 dożynki w naszej parafii. Wieńce z wszystkich wiosek; 

skromne ale wdzięczne. Dzieci przyniosły wszelkie owoce w koszykach i na 

tacach.  



 

 

 Jako wprowadzenie zespół śpiewaczy wykonał kantatę z refrenem:                   

,,O Boże drogi, przyjm nas w swe progi, 

I dary nasze błogosław nam”. 

 W przemówieniu wstępnym podkreśliłem konieczność umiłowania ziemi, 

jako matki, jak nazwał Papież, bo ona  karmi swoje dzieci i daje moc                            

w trudnościach życia, hartuje narody, które zapuściły korzenie i przetrwały 

burzowe dzieje.  

 

       
 

Cichostów        Milanów 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Dzieci 

 

            
 

  Mogiłki      Zieleniec 

 

 Podczas składania darów śpiewaczki  wykonały pieśń o błogosławieństwo 

Boże dla plonów, ziemi ojczystej, chleba powszedniego. 

 Zamiast kazania podzieliłem się wrażeniami z uroczystości dożynkowych 

w Woli Gułowskiej.  



 

 

 
 

 

 Strażacy. Swoją Mszę Św. mieli w niedzielę 9wrzesnia. Przybyli 

uroczyście w mundurach i ze sztandarem. Nie widać młodych, dużo weteranów. 

 

 
 

 

 Budowa drogi. Szkoda że nie ma fotografii przedstawiającej stan  drogi 

do cmentarza grzebalnego w okresie deszczowym, aby lepiej pojąć potrzebę jej 

budowy. Inicjatywa została podjęta przed czterema laty i wtedy został 

wykonany nasyp, ale zaledwie w połowie. Komitet Budowy Drogi wzywał do 

pracy wszystkich: posiadacze ciągników wozili żwir, inni ręcznie zrzucali                    



 

 

z wozów i wyrównywali. Urząd Gminy dał ładowarkę mechaniczną. Ale szło to 

dość opornie, później Gmina odmówiła funduszu i nastąpiła przerwa w pracy. 

 W ubiegłym roku zdopingowano wykonanie i dzięki lekkiej zimie udało 

się dokończyć wywózki. Znowu posiadacze ciągników dali duży wkład czynem, 

inni składali pieniądze na wynajem. Pomogło leśnictwo, Kółko Rolnicze                         

i strażacy, gmina opłaciła ładowarkę. Dużo starania było ze strony pracownika 

gminnego wydziału komunalnego Andrzeja Korolewskiego, naczelnik był 

przychylny. Dużo nabiegali się,  a nawet nakłócili z ludźmi w pierwszej fazie 

Ludwik Matyńkowski; później Stanisław Nasiłowski. Ale jakoś wyszło. 

 

 
 

 Na wiosnę przyjechała komisja wojewódzka i oceniła roboty pozytywnie. 

Także samo zarząd drogowy uznał za konieczne dać stabilizację i nawierzchnię, 

aby wysiłek społeczny nie był zmarnowany, bo wówczas już nikt nie podejmie 

podobnego czynu. 

 W końcu maja przystąpiono do utwardzenia nawierzchni. Techniczny 

został tutejszy rodak Pawlak, by lepiej dopilnował.  

 Fotografie pozwolą lepiej zapamiętać to dzieło i wykonawców. Oto 

mieszanie cementu i wałowanie. 

 



 

 

 
  

 

 

 
 

 

 We wrześniu położono dywanik asfaltowy. Droga wyszła należycie i to 

nie tylko do cmentarza, ale aż do  lasu. Gdyby połączyły się z Wierzbówką 

ruszą autobusy. Teraz każdy się cieszy i już widać ludzi często nawiedzających 

cmentarz. Jak to dobrze teraz prowadzić pogrzeb. A jak wygodnie było dojść 

czy dojechać na Dzień Zaduszny. 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 Różaniec. Czym jest modlitwa różańcowa w Kościele tego mówić nie 

trzeba. Zawsze Kościół ją prowadził i do niej zachęcał w różnej formie. Obecnie 

najbardziej propagowany jest ,,różaniec rodzinny”. Niestety, z trudem się 

przyjmuje, bo to łatwiej jest gdziekolwiek i kiedykolwiek odmówić nawet 

więcej, aniżeli wspólnie  choćby jedną tajemnicę. Szczególnie mężczyźni nie 

mogą się nauczyć. Do Parafialnej Rodziny Różańcowej dotąd zapisały się 72 

rodziny, ale z tego tylko 15 pełnych z dziećmi, 22 starsze małżeństwa, a reszta 

to osoby samotne. 

 Uroczystość Królowej Różańca Świętego wypadła w niedzielę. Wspaniała 

pogoda prawdziwie ,,polskiej jesieni” pozwoliła urządzić procesję różańcową. 

 S. Stasia ubrała 4 ołtarzyki, piąty przy grocie. Jako rozważania do 

tajemnic radosnych posłużyła Ewangelia z odpowiednich świąt. Przy ostatnim 

ołtarzyku była Litania i błogosławieństwo. 

 



 

 

 
 

Rysiek Dmitruczyk zrobił kilka fotografii. 

 

 

 ,,Miłosierdziem zobowiązani”. Takie otrzymał hasło tegoroczny Tydzień 

Miłosierdzia, obchodzony w dniach 7 – 14 października. Zwrócono przez to 

uwagę na dary tak długo i w takiej obfitości otrzymywane z krajów zachodnich. 

Tymi darami zostaliśmy zobowiązani najpierw do wdzięczności ofiarodawcom, 

a następnie  do okazania podobnej ofiarności względem innych potrzebujących. 

Obfitość darów zmusza do myślenia. Milanów parafia tak mała, otrzymała                       

w przeliczeniu: 

 mąka  - 5956 kg.  cukier  - 190 kg. 

 olej  - 665 litr.  mleko  - 53 worki 

 ryż  - 633 kg.  miód  - 15 kg. 

 smalec - 225 kg.  makaron - 72 paczki 

 masło  - 713 kg.  płatk. ows. - 3 worki 

 margaryna - 385 kg.  kasza manna-   

 ser  - 450 kg.  konserwy - 900 puszek 

       odzież i buty 46 paczek 

 

 A oprócz tego wiele innych artykułów , jak cukierki i czekoladki, wędliny 

i golonka, jak odzywki, butelki ze smoczkami i pieluszki…  

 Czy potrafimy to docenić? Najczęściej obdarowany nie tylko nie docenia, 

ale usiłuje pomniejszyć zasługi i wytłumaczyć  ich znikomość… Chyba to samo 

można powiedzieć o Polsce. 



 

 

 Właśnie hasło Tygodnia Miłosierdzia przypomina o obowiązku 

wdzięczności, najpierw przez modlitwę za ofiarodawców, a następnie przez 

składanie ofiar na rzecz innych potrzebujących. Bs. Ordynariusz wskazał                   

w odezwie drogę czynu składanie ofiar pieniężnych na cele charytatywne. Do 

puszki na ołtarzu wpłynęło tylko niespełna 8 tysięcy. Ofiary złożyło około 30 

osób, korzystało z darów  w różnej ilości i wartości przynajmniej 100 rodzin … 

Gdyby tak zaistniała konieczność niesienia pomocy innym krajom  - ile dałaby 

Polska? 

 Te dary z pewnością w dużym stopniu przyczyniły się do wyżywienia 

Polski w okresie dużych braków, ale ubocznie spowodowały  dużo złego bo 

nastawiły ,,konsumpcyjnie”, potępiając oczekiwania i wymagania aż do 

narzekania, że nie przysyłają czegoś bardziej luksusowego. Ileż na tym tle 

wynikło awantur i posądzeń o ukrywanie lub handel tymi darami, ileż plotek               

o przysyłanych futrach, kolorowych telewizorach, koniakach… 

To tez słyszy się głosy, żeby to już się skończyło. Jestem również tego zdania.  

 

 

 Święto Umarłych. Piękna jesień. Przez cały październik chyba ani razu 

nie padało – gdzież przysłowiowe jesienne szarugi? Temperatura w dzień 15 -18 

stopni, w nocy Nawet mniej zbliżało się do zera. Taki tez był dzień Wszystkich 

Świętych i Zaduszny.  

 Procesja żałobna formowała się dopiero na cmentarzu, choć                          

z przyjemnością szło się pieszo po nowej drodze. Przy cmentarzu mnóstwo 

samochodów – trzeba pomyśleć o parkingu. Ludzi bardzo dużo. Przybranie 

grobów wyjątkowe 

 Procesja odbyła się  wg nowego porządku. W kazaniu temat spotkania ze 

zmarłymi, a przecież żyjącymi, bo z nicością nie może być spotkania.  

Wspominamy osoby nam bliski: ojca, matkę, braci, siostry, synów, córki, 

krewnych i przyjaciół – ale należy też wspomnieć tych  których nie da się 

wymienić  po imieniu, bo go nie otrzymali, gdyż zostali pomordowani przed 

narodzeniem. Nie znany wygląd ich twarzy. Nie wiadomo, gdzie im zapalić 

znicz, bo ich ciała spalone w piecach szpitalnych, jak w krematoriach obozów 

śmierci. 

 W dzień Zaduszny procesja żałobna  wokół kościoła. W kazaniu uwagi                           

o niekonsekwentnym wyrażaniu się:  ,,dusze zmarłe”, ,,za które nikt się nie 

modli”. 

 Co raz  więcej widać murowane ,,pałace” – groby rodzinne. Kosztowne 

pomniki, rzadko tradycyjne ,,mogiły z drewnianym krzyżem”. 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

Łatwo odróżnić starszą część cmentarza od nowszej                                                       

– a jak będzie w przyszłości? 

 

 

 Ks. Jerzy Popiełuszko. Jaki wstrząs w tutejszym społeczeństwie wywoła 

wiadomość o porwaniu, a potem o śmierci męczeńskiej Ks. Popiełuszki próżno 

pisać. Modliliśmy się o jego życie z nadzieją, ale  i wbrew nadziei 

 

 W niedzielę 4 listopada Suma ofiarowana w intencji żałobnej za św. p. 

Zamordowanego. W kazaniach na temat  autentyczności życia chrześcijańskiego 

oraz posługi kapłańskiej na Jego wzór.  

 Według wieści grób Ks. Popiełuszki wciąż nawiedzany. Byli tam również 

i tutejsi parafianie, przywieźli też garść ziemi. 



 

 

 
 

 

 

 Święto Odrodzenia. 11 listopada wypadł w samą niedzielę, jakże więc 

pominąć okazję , by nie poświęcić sprawie  ojczystej modlitw i kazania. Nie 

byłoby 22 lipca 1944r. gdyby nie  było listopada 1918 roku. 

 Co to jest Ojczyzna? – odpowiedź w wierszu Konopnickiej i Or – Ofa. 

Ojczyzny się nie wybiera, przydzielona przez Boga. To kraj i naród. To matka 

jak wyraził się papież – Polak całując ziemię. Ojczyzny wyrzec się nie można, 

jak nie może wyrzec się matki jej dziecko, choć nawet od niej oddalone. 

 Ojczyzna – to  język ojczysty czy macierzysty: łączy i jednoczy, 

zachowuje ducha poczucia narodowego; dlatego wrogowie chcąc wynarodowić 

usuwali język polski, Ele pozostał w kościołach i w pacierzu.  

 Korzenie Ojczyzny tkwią w historii i kulturze narodowej, to postawa 

wychowania młodych pokoleń. Odcinanie od historii, fałszowanie jej – to 

wynarodawianie. Niestety stosuje się to często, a nie wszyscy dostrzegają. 

 Kultura polska przez tysiąclecie kształtowała się w oparciu o wiarę                    

i  działalność Kościoła. Kościół nadal zdolny wychować i kształtować na drugie 

tysiąclecie 

 

 

 



 

 

 Okres Bożego Narodzenia. W święto Chrystusa Króla 25 listopada 

liczenie frekwencji wykazało 747 osób, 262 mężczyzn i 485 kobiet. Komunię 

Św. przyjęło 80 osób.   

 Rekolekcje adwentowe przeprowadził Ks. Józef Szajda konferencje głosił 

spokojnie, logicznie, dużo mówił na temat trzeźwości.  

 Szopkę pomysłowo ubrała S. Stasia. Atrakcją była kręcąca się lampka 

smugami oświetlająca figurki, to tez dzieci przy szopce było bardzo dużo. 

 

 
 

 Święta były ciepłe. Na pasterce frekwencja była bardzo duża, nie wszyscy 

zmieścili się w kościele.  

 Opłatek dla przedszkolaków po Sumie na Św. Szczepana 28 dzieci. 

Dzieci śmiałe rozradowane. 

 



 

 

 
 

Na Św. Jana po Mszy Św. o godz. 8 na której było święcone wino – opłatek dla 

dzieci uczestniczących w procesji 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Ministranci także przybyli ale tylko nieliczni. Każdy dostał drobny prezent – 

fotografie kolorowe szopki … 

 

 
 

 

Przoduje we wszystkim kl. IV – najaktywniejsza od początku 

 

 
 

 

 

 



 

 

 Rok 1985 . Co przyniesie ? co już zapowiada ? 

 Rozpoczął się proces zabójstwa Ks. Popiełuszki. Zapowiedziane nowe 

podróże apostolskie Ojca Świętego. W diecezji rozpocznie się nawiedzenie 

wszystkich parafii kopii Obrazu M. B. Częstochowskiej  – Milanów – 6 

listopada. Parafia podejmuje odnowienie kościoła zewnątrz.  

 A co nieprzewidziane, a nadejdzie ?  

 

 

 Plany i Zamiary. Nowy Rok – dzień modlitw o pokój, czytane Orędzie 

Ojca Świętego. Pomimo pesymistycznych zapowiedzi na podstawie jakiś  

,,objawień” dałem wyraz poglądom optymistycznym, że jednak wojny nie 

będzie życząc wszystkim pokoju.   

 W ogłoszeniach związanych z rozpoczęciem kolędy zapowiedziany 

zamiar odnowienia zewnątrz  kościoła. Już od kilku lat niektórzy parafianie to 

podsunęli, ale warunki gospodarcze wstrzymywały. Zresztą wpierw trzeba 

zabezpieczyć przed zaciekami. W ubiegłym roku dostałem przydział  250 kg. 

blachy na ten cel. Blacharz Andrzej Mazurkiewicz założył rynny na zakrystiach, 

ale wyżej trzeba budować rusztowanie , co przyciągnie koszt większy od robót 

blacharskich. Wraz z radą parafialną  zdecydowano więc równocześnie  podjąć 

odnowienie ścian.  

 Jak, to zrobić? Malowanie szybko niszczeje. Za poradą Tadeusza 

Muszyńskiego podjęto decyzję wykonania  nakładki tynku z białego cementu  

 Podczas kolędy było  to omawiane ze wszystkimi , kto  miał coś do 

powiedzenia. W niedzielę 10 lutego odbyło się zebrania  parafialne, celem 

informacji oraz wyboru wykonawców. Zadeklarowano na ten cel 704 tysiące. 

Zamówione w leśnictwie maszty i żerdzie  oraz kloce do potarcia na deski. 

Zamówiony w GS-się biały cement. Wykonania podjął się  młody murarz 

miejscowy Piekarz. Tak idą przygotowania, a jak wyjdzie realizacja – 

zobaczymy.  

 

 

 Pogrzeb Ks. Zygmunta Błońskiego.19.I.1985r. Ks. Zygmunt Błoński                  

z postawy i sposobu życia wykazywał wielką tężyznę i zdrowie. Głos miał jak 

przysłowiowa  ,,trąba jerychońska”, dużo pracował fizycznie, jeszcze więcej 

wędrował pieszo, uczestnicząc wielokrotnie w pielgrzymce do Częstochowy, 

najpierw z Warszawą, ostatnio w podlaskiej. 

 A mimo to od jakich dwóch lat dochodziły wieści o jego chorobie. 

Parafianie go odwiedzali. od dnia zadusznego znajdował się w szpitalu 

Józefowie k/Otwocka. W jego intencji modliliśmy się wspólnie i osobiście 

 Zmarł w piątek 25 stycznia. Wiadomość otrzymaliśmy w sobotę. 

Parafianie od dawna mówili, że chcieliby pojechać na pogrzeb. Zosia Dymicka   

z Cichostowa pracuje w PTTK, załatwiła więc autokar z Międzyrzeca.  



 

 

 Pogrzeb odbył się  we wtorek 29 stycznia w rodzinnej parafii                              

z Kożuchówku, gdyż w Kosowie był proboszczem od sierpnia. Wyjechaliśmy              

o 7
30 

Przez Międzyrzec, Siedlce i Sokołów i już kwadrans po 10 byliśmy na 

miejscu. Nabożeństwo rozpoczęło się o 11. Żałobnej koncelebrze  

przewodniczył Biskup Ordynariusz. Było około 70 kapłanów. Biskup też 

wygłosił egzortę na temat cierpienia, że Zmarły poszedł za Chrystusem nie tylko 

do wieczernika, ale i na Golgotę, dźwigając Krzyż Mistrza nie tylko przy 

ołtarzu, ale i w cierpieniu, poddając się pokornie woli Bożej. 

 Po Mszy Św. jako kolega kursowy i przyjaciel przemówił Ks. Kazimierz 

Białecki, przedstawił krótko drogę życia Zmarłego, a więc kreśląc jego sylwetkę 

gorliwego kapłana. Zakończył modlitewnym westchnieniem, by Matka Boża tak 

wprowadziła go do nieba, jak on do Niej śpiewał w pielgrzymkach. 

 Po Ks. Dyrektorze Salezjanów  z Sokołowa  krótko przemówiłem tymi 

słowami:  

 Św. P.  Ks. Zygmunt Błoński  przez osiem lat był proboszczem                              

w Milanowie, wykazując wielką gorliwość w każdej dziedzinie i pozostawił 

liczne zasługi. Jako jego następca, w dużej części korzystający z owoców jego 

pracy, chciałbym publicznie wyrazić  wdzięczność, a także w imieniu parafian 

tu przybyłych z ostatnią posługą, jak i nieobecnych. Wdzięczność te 

potwierdzamy modlitwą dziś i w najbliższych dniach w nabożeństwie żałobnym 

w parafii. 

 Byli również inni mówcy Ks. Edmund Szarek, wikariusz z Kosowa,                      

w imieniu nowych parafian wyraził żal, że pogrzeb proboszcza odbywa się                     

z pominięciem ich parafii, ale przyjechali tu sześcioma autokarami. Ks. Biskup 

uznał to za słuszne i zapowiedział, że na 30 dzień przyjedzie na nabożeństwo do 

Kosowa. 

 Kondukt pogrzebowy wyruszył na pobliski cmentarz. nasz wieniec nieśli 

jako delegaci: Reniszak Stefan, Trokowiczowa i Maria Smolińska. Na szarfie 

był napis: ,,Byłemu Proboszczowi – wdzięczni parafianie z Milanowa”. 

 Pochowany został w ziemi, bo zawsze był przeciwny murowanym 

,,pałacom”.  

 Jak najprędzej wyruszyliśmy w drogę powrotną, ale już bliższą  przez 

Paprotnię. Na propozycję Ks. Szuciak wstąpiliśmy do Hołubli, by obejrzeć 

kościół zbudowany ,,z gruzów siedleckich”. Ks. Mieczysław wszystko objaśnił. 

Na godzinę 17 byliśmy w domu. Koszt podróży wyniósł po 560 zł. 

 Msze Św. za św. p. Ks. Zygmunta odprawiono 2 lutego i 16 lutego. Ale 

zapewne jeszcze będą w przyszłości. 

 

 

 Zimna zima. Ciszyliśmy się długa i ciepłą jesienią, wielu też 

przepowiadało ciepłą zimę, zwłaszcza że ostatnie zimy takie były. A tu jak mróz 

wziął po Bożym Narodzeniu trzyma do końca lutego Temperatura spadła nawet 

poniżej 30 stopni, a poniżej 20 trzyma niemal stale. Zaledwie jeden dzień 



 

 

odwilży miał miejsce w początku lutego. Tylko śniegu mało i raczej cisza, 

najwyżej z lekkim powiewem, więc zimno mniej się odczuwa.. A chyba                             

i przywykło się do tego.  

 W tej sytuacji stał się wielką potrzebą , piec ogrzewczy w kościele. 

Niestety od dwóch lat nieczynny. W ubiegłą zimę nie zwróciło się na to uwagi, 

ale teraz … Mury namarzały. W Święto Trzech Króli ziąb niesamowity. I w ten 

dzień przedstawiłem problem pieca.  

 Przyjechał majster z Dołchobród, ale nie ma części zamiennych.                         

Z Niepokalanowa otrzymałem adres  fachowca, byłego brata zakonnego, Józefa 

Tutoń w Józefowie k/Otwocka. Ale koszt duży: 22 tysiące automat, 8 tysięcy 

fotokomórka, nadto przyjazd i wykonanie. Poddałem pod głosowanie – robić 

bez względu na koszt. Zadepeszowałem i już w piątek przyjechał z synem. 

Pracowali przy siarczystym mrozie od południa do blisko północy, ale                            

z pozytywnym skutkiem. W niedzielę piec już był czynny. Przez półgodziny 

przed Mszą  Św. włączony podgrzewa powietrze, że już dobrze się czuje,                      

a zanim wyziębnie, już kończy się nabożeństwo. Paliwa dotąd nie wydzielają. 

 Zaczął się marzec, ale mróz trzyma, choć trochę mniejszy, no i w dzień 

temperatura podnosi się o ponad 10 stopni w działaniu przedwiosennego słońca. 

Mimo mrozu  – czuje  się  wiosnę.  

 

 

 Notatki wielkanocne. Okres Wielkanocy rozpoczął się w Środę  

Popielcową dnia 20 lutego. Msza Św. o godz. 9 i 17 zgromadziło się dość dużo 

ludzi, wieczorem szczególnie dzieci i młodzieży.  W homilii przypomniane  

przepisy postne, z podkreśleniem możliwości korzystania  z dyspensy, ale                      

z wypełnieniem warunków: modlitwa w intencji Ojca Świętego oraz jałumużny 

postnej. Puszka z takim napisem postawiona na bocznym ołtarzu, ale niewiele 

do niej wrzucano, co oznacza, że wierni raczej nie przywiązują  wagi do 

spełnienia warunków. 

 Był także czytany komunikat Referatu duszpasterstwa i trzeźwości jako 

na dzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw  o Trzeźwość Narodu, na temat Ruchu 

trzeźwości im. Św. Maksymiliana, z zachętę do włóczenia się  i składania 

deklaracji wstrzemięźliwości, ale wpłynęło tylko 8  w czasie rekolekcji. 

 W piątek Droga Krzyżowa w duchu ekspijacji za grzechy pijaństwa                       

w parafii. 

 Dzień Kobiet wypadł także w piątek, najpierw była Droga Krzyżowa na 

temat udziału kobiet w dziele zbawczym Chrystusa, a potem Msza Św. 

Wyjątkowo duża frekwencja nie tylko kobiet, ale spora grupa mężczyzn. 

 Rekolekcje odbyły się  w dniach 15 – 17  marca. Prowadził je Ks. Julian 

Jóźwiak powtórnie. Dużo myśli poświęcił  znaczeniu i obronie Krzyża. Niestety 

w piątek frekwencja była bardzo mała, w sobotę już lepsza, zaś w niedzielę 

rozdano około 100 Komunii, łącznie zaś około 1400.  



 

 

 W uroczystość Św. Józefa Msza Św. o 17 i znowu pewne zaskoczenie 

sporą frekwencją  nie tylko kobiet, ale kilkunastu  mężczyzn. Homilia na temat 

prawdziwego ojcostwa Patrona oraz obecnej postawy mężczyzny, który często 

wypiera się ojcostwa lub obowiązki spełnia niedostatecznie. 

 W następna niedzielę V Wielkiego Postu, był dzień ekspijacji za grzechy 

zabójstwa nienarodzonych, więc była  okazja mówić o wartości życia                            

i o problemie odpowiedzialności za życie  dzieci od pierwszej chwili poczęcia.  

 Uroczystość Zwiastowania często jest nadal obchodzona  jako święto, 

więc zgromadziło się na dwie Msze Św.  o 8 i 18. Homilia  o posłuszeństwie 

woli Bożej z własnej woli, bo Bóg od tego wszystko uzależnia, a przede 

wszystkim zbawienie. 

 W niedziele V Wielkiego Postu  dzień ekspijacji za grzechy  zabójstwa 

dzieci nienarodzonych. Homilia o wartości życia i poświęcenia się  dla innych 

ludzi i celów wyższych, załączone też szczegółowe  wyjaśnienie kto ponosi 

winę  za najcięższy z grzechów  przeciwko ludzkości i jakie są tego następstwa 

moralne i prawne wobec Boga i Kościoła. 

 W Niedzielę Palmową  udział w procesji dzieci bardzo liczny. Niestety 

fotografie zostały zepsute. Czytanie Męki Pańskiej zespołowe: na Mszy 

porannej ze Staśkiem Witkowskim i Jackiem Pogorzelcem, Sumie – jak zwykle 

Z Kwiatkiem i Wierzchowskim; na wieczorowej – z Adamem Bierzejewskim                  

i Andrzejem Jaszczuk. 

 Taca tradycyjnie na kwiaty. Hortensji nie dostałem, ale dalie jeszcze 

piękniejsze (i droższe), ale także 30 doniczek innych. 

 Nabożeństwa Wielkiego Czwartku i Piątku nie mają tu tradycji dużej 

frekwencji. Odprawione o 17
00

.  

 W Wielką Sobotę święcone jak zwykle . Ostatnie dni pięknej pogody                 

i ciepła osuszyły drogi, a mimo to w  powrotnej drodze z Zieleńca ugrzęźliśmy              

i wyciągali samochód koniem. Fotografie wyszły należycie, więc niech 

pozostaną dla porównania z dawnymi , jak to dzieci rosną, a nowe maluchy 

przychodzą. 
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Milanów godz. 8
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Milanów godz. 9
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 Wielkanoc – dzień chmurny. Rezurekcja 6
00

. Ciepło więc frekwencja 

bardzo duża. 

 

 

Tym kończy się drugi tom Kroniki 

 

 

 

Spis rzeczy 

 

Nowy Rok 1980     

 Apostolstwo Trzeźwości   

 Podwyższenie Krzyża Św.  

 Czas Wielkiej Nocy   

 Jubileusz     

 Katechizacja    

Nawiedzenie M. B. Kodeńskiej    

 Przygotowania    

 Misje  

 Powitanie 

 Dzień Nawiedzenia 

 w Kodniu 

Kaprysy pogody 



 

 

Odpust 

Uroczystość Św. Stanisław Kostki 

2 – gi rok Pontyfikatu 

Bierzmowanie 

Organy 

Rok 1981 

Modlitwa za Ojczyznę 

Pogrzeby 

Kielich Życia 

Wielkanoc 

Budowa drogi 

Zamach na Papieża  

Śmierć Prymasa 

Prymicja Ks. Czapskiego 

Rok katechetyczny 

Pierwsza Komunia Św. 

Służba liturgiczna 

Diakon Marek  

Rekolekcje młodzieżowe 

Wizytacja 

Stan wojenny 

Pomoc charytatywna 

Katechizacja 1982 

Boże Ciało 

Grota 

Organy 

Odpust M. B. Anielskiej  

Jubileusz 600 lecia 

 Wola Gułowska 

Kanonizacja O Maksymiliana 

Adwent – Boże Narodzenie 

Przezrocza o Ziemi Świętej 

Konkurs wiedzy o papieżu 

nawiedzenie 

Pobyt Ojca Świętego 

katechizacja 1983 

pierwsza Komunia Św. 

Pielgrzymka do Lichenia 

Biblioteczka parafialna 

Odnowienie plebanii 

Odpust M. B. Anielskiej 

 III Podlaska Piesza pielgrzymka do Częstochowy 

Diakon 



 

 

Jubileusz Leśniański 

Nowy rok katechetyczny 

Odpust Św. Stanisława kostki 

5 – lecie Pontyfikatu 

Pogrzeb Ks. Pieniaka 

Strażacy w Niepokalanowie 

Nowy rok 1984 

W obronie Krzyża 

Okres Wielkanocy 

Katechizacja 

Maturzyści 

Bierzmowanie 

Pierwsza Komunia Św. 

Boże Ciało 

Liceum 

Szkoła Podstawowa   

Prymicje 

Protest do telewizji 

dzieci na kolonii 

Odpust M. B. Anielskiej 

Diakon 

Program katechizacji 

Dożynki 

Budowa Drogi 

Różaniec 

,,Miłosierdziem zobowiązani” 

Święto Umarłych 

Ks. Jerzy Popiełuszko 

Święto Odrodzenia 

Okres Bożego narodzenia   

Rok 1985 

Plany i zamiary 

Pogrzeb Ks. Błońskiego 

Zimna Zima 

Notatki wielkanocne  

 

 

 

 

   

  


